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நா 	வி தைலயைடந் 	பல	ஆண் களாகி	விட்டன.	பழைம	ஒளி ம்	 ைம
உயிர்ப் ம்	ஊடா ய	 திய	சிந்தைன,	 திய	பார்ைவ டன்	பைடப் கள்	பல	ெவளி
வந் 	இ க்க	ேவண் ம்.	அைவகளில்	சிறப்பாக	தாயகத்தின்	உண்ைம	வரலா ம்
இடம்	ெபற்றி க்க	ேவண் ம்.	ஆனால்	மன	நிைற 	த ம்	வரலாற் 	 ல்கள்
மிகக் ைறவான	எண்ணிக்ைகயில்	வைரயப்பட் ள்ளன.	பதிைனந்தாவ
ற்றாண் 	 தல்	பதிெனட்டாம்	 ற்றாண் 	வைரயிலான	தமிழக	வரலா

இன் ம்	சரியாகத்	ெதா க்கப்படவில்ைல.	

விஜயநகரப்	ேபரரசின்	பி ப் ,	தி ெநல்ேவலி	ெதன்காசிப்	பாண் யர்கள்,	ம ைர,
தஞ்ைச,	ெசஞ்சி	நாயக்கர்	அர கள்,	தஞ்ைச	மராத்திய	அர ,	மறவர்	சீைம
ேச பதிகள்,	சிவகங்ைக	மன்னர்கள்,	தி ெநல்ேவலிச்	சீைமப்	பாைளயக்காரர்கள்,

ளத் ர்,	சிவகங்ைக	மறவர்கள்	கிளர்ச்சி,	ேவ ர்	சிப்பாய்களின்	 ரட்சி
என்பன	ேபான்ற	வரலாற் ப்	பிரி கைள	மக்கள்	அறிந் 	ெகாள் ம்	வைகயில்
ஆய் 	 ல்கள்	வைரயப்படாத 	ேவதைனக் ரிய .	இந்த	நிகழ் களின்
அ நாதமாக	அைமந் ள்ள	நாட் ப்பற் ,	அன்னிய	எதிர்ப் 	உணர் ,	ச க
நல்லிணக்கம்,	மனிதேநயம்	ஆகிய	மனிதக்	 கைளப்	 ரிந் 	ெகாள்ளாத
நிைலயில்,	 லர்ந் 	வ ம்	இ பத் 	ஒன்றாவ 	 ற்றாண் ன்	 திய	இலக் கைள
திட்டமி வ 	இயலாத	ஒன் .	

இந்தக்	 ைறபாட் ைன	நன் 	உணர்ந்த	சிவகங்ைக	ராணி	ேமத 	இராஜ	ெலட் மி
நாச்சியார்	அவர்கள்	தன 	 ன்ேனார்களான	சிவகங்ைகச்	சீைம	மன்னர்களின்
வரலாற் ப்	ப தியிைனயாவ 	விரிவாக	வைரவ 	என்ற	அவர்கள
ெப வி ப்பிைன	அண்ைமயில்	என்னிடம்	ெதரிவித்தார்கள்.	தமிழக	வரலாற்றிற்
தைகைம	ேசர்க் ம்	இந்த	சீரிய	 யற்சியிைனப்	பாராட் 	அவர்கள 	விைழவிைன
நிைற 	ெசய் ம்	வைகயில்	இந்த	 லிைனத்	ெதா த் ள்ேளன்.	

சிவகங்ைகச்	சீைமயின்	வரலா 	பதிெனட்டாம்	 ற்றாண் லி ந் 	தான்
ெதாடங் கிற 	என்றா ம்	இந்த	வரலாற்றிற் 	உத ம்	ஆவணங்கள்	மிக	மிகக்
ைற .	கி.பி.1728	 தல்	ெதாடங்கிய	இந்தத்	தன்னர 	பற்றி	ெதான்ைமயான

சான்றாவணங்கள்	எ ம்	கிைடக்காத	நிைல.	எனி ம்	மிக ம்	 யன்
சிவகங்ைக	சமஸ்தான	ேதவஸ்தான	ஆவணங்களில்	சிவகங்ைக	அரச
வழியினரான	தி .	பாப்பாத் ைர	என்ற	தி .	ஸ்ரீரங்கராஜன்	அவர்கள்,
நா ேகாட்ைடப்	பாைளயக்காரர்	வழியினரான	ெசல்வ	ர நாதன்	ேகாட்ைட,
த்தமிழ்ப்	 லவர்	டாக்டர்	 ரட்சிதாசன்	ஆகிேயாரிடம்	உள்ள	ஆவணங்கள்

ெசன்ைனயில்	உள்ள	தமிழ்நா 	ஆவணங்கள்	காப்பகத்தில்	ஆவணத்	ெதா திகள்



மற் ம்	படமாத் ர்,	நா ேகாட்ைட,	சக்கந்தி,	அரண்மைன	சி வயல்,
காைளயார்ேகாவில்,	அரளிக்ேகாட்ைட,	வி பாட்சி	ஆகிய	ஊர்களில்	கள
ஆய் களில்	கிைடத்த	ெசப்ேப கள்	மற் ம்	 றிப் கைள	ெகாண் 	இந்த	 ல்
உ வாக்கப்பட் ள்ள .	

சிவகங்ைக	மன்னர்கள 	நாட் ப்பற் ,	ச தாயப்	பணிகள்,	தமிழ்த்	ெதாண் ,
சமயப்ெபாைற	ஆகிய	அ ஞ்ெசயல்க டன்	சிவகங்ைகச்சீைம	மண்ணின்
மாண் ,	ெதான்ைம,	மக்கள 	ெமாழிப்பற் ,	வி தைல	உணர் 	ஆகிய	பல
நிைலகைள ம்	 ங்கிய	வ வில்	 கிய	கால	வரம்பில்	ெதா க்கப்பட் ள்ள .
எனி ம்	எல்லாவைகயி ம்	நிைற 	ெபற்ற	 லாக	அல்லாமல்	சிவகங்ைகச்	சீைம
வரலா 	பற்றிய	 தல்	 ல்	என்ற	வைகயில்	வரலாற் 	வாசகர்க ம்
ஆய்வாளர்க ம்	இந்த	 க் 	வரேவற் 	வழங்கி	இன் ம்	பல	வழி	 ல்கள்
ெவளிவ வதற் 	உதவ	ேவண் ம்	என்ப 	என 	ேவண் ேகாள்.	

ேம ம்,	ஏற்கனேவ	பல	ச தாயப்	பணிகளில்	மி ந்த	 ைனப் டன்	ஈ பட்
ெதாண் 	 ரிந் 	வ கின்ற	சிவகங்ைக	ராணி	ேமத 	இராஜலட் மி
நாச்சியாரவர்கள்	சிறந்த	வரலாற் 	உணர் டன்	இந்த	வரலாற் 	 ல்
ெவளிவ வதற் 	ஆக்க ம்	ஆதர ம்	அளித்தைமக் 	அவர்க க் 	என
ெநஞ்சார்ந்த	நன்றியிைனப்	 லப்ப த்திக்	ெகாள்கிேறன்.	அத் டன்	இந்தப்
ெப யற்சிக் ப்	பின்னணியாக	விளங்கிய	என 	அ ைமச்	சேகாதர ம்
சிவேநயத்	தி த்ெதாண்ட மான	பாப்பாத் ைர	என்ற	ஸ்ரீரங்கராஜன்
அவர்க க் ம்	இந்த	 லிைன	அழகிய	வரலாற் ப்	ெபட்டகமாக	அைமத் க்
ெகா த்த	ெசன்ைன	மாஸ்	ைடப்ேபா	கிராபிக்ஸ்	நி வன	உரிைமயாளர்	தி .
வி.எஸ். ேரஷ்	பி.இ.	அவர்க க் ம்	என 	நன்றிகள்.	

இராமநாத ரம், எஸ்.எம்.கமால்

25	 சம்பர்	1996 லாசிரியர்
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மிகப்	பழைமயான	நாகரீகங்களில்	தமிழர்	நாகரீக ம்	ஒன் 	என்ப 	உல 	ஒப் க்
ெகாண்ட	உண்ைம.	ஆனால்	வரலாற் 	உணர் 	சிறி ம்	இல்லாத	ச தாயம்	தமிழ்
ச தாயேம	என்றால்	அ 	மிைகயாகா .	

மிகப்	பழைமயான	நாகரீகமான	கிேரக்க	நாகரீகத்தின்	வரலாற்ைற	 றித் 	ைவக்க
சிைடஸ்	(Thucidides)	கிைடத்த 	ேபால்	நமக் 	ஒ வர்	கிைடக்கவில்ைல.

ெப ம்பா ம்	வழி	வழிச்	ெசய்திகைள	நம்பிேய	தம 	வரலா கள்	வாழ்ந்
ெகாண் ப்ப 	ேவதைனக் ரிய	விஷயம்.	கல்ெவட் கள்,	ெசப்ேப கள்,	ஒைல
றிகள்	ேபான்ற	வரலாற் ப்	ெபாக்கிஷங்கைள	ேபணி	காக்கத்	தவறி	விட்ேடாம்.	

ேகாயில்களில்	உள்ள	கல்ெவட் கைள	ெபயர்த் ம்	தகர்த் ம்	 சி ம்	ெப ம்பா ம்
சிைதத் 	அழித் 	வ கிேறாம்.	ெசப்ேப கள்	ேபாற்றப்படாமல்	மாறி	வ ம்	ச தாய
அைமப்பில்	'ேபரீச்சம்பழ	வண் 'கைள	நா 	அைடக்கலம்	 ம்	நிைல ம்	உ வாகி
விட்ட .	

கல்விக்	 டங்களில்	வரலாற்ைற	வி ம்பிப்	ப க் ம்	மாணவர்களின்
எண்ணிக்ைக ம்	அ கிக்	ெகாண்ேட	வ வ 	கண் .	விஞ்ஞானப்
பாடங்க க் 	உள்ள	மரியாைத	சரித்திரப்	பாடங்க க் 	இல்லாமற்	ேபாய்விட்ட .	

வரலாற் 	ஆய்வாளர்கள்	என் 	களத்தில்	இறங்கியவர்கள்	அ க் றிப் கைள ம்,
ெசவி	வழி	ெசய்திகைள ம்,	நாேடா ப்	பாடல்கைள ம்	மட் ம்	ைவத் 	நாட் ன்
வரலா 	இ தான்	என் 	மனம்ேபான	ேபாக்கில்	எ த	 ணிந் 	விட்டார்கள்.
ெப ம்பா ம்	அப்ப ப்பட்டவர்களின்	ேநாக்கெமல்லாம்	ஒ 	 றிப்பிட்ட
ேநாக்கத்ேதா 	வரலாற்ைற	தன்	பக்கம்	தி ப் ம்	 யற்சியாகேவ	 ந் 	விட்ட .	

சிவகங்ைக	சீைமயின்	வரலா 	என்ப 	இன்ைறய	ப ம்ெபான்	 த் ராமலிங்கத்
ேதவர்	மாவட்டத்தின்	வரலாேற	ஆ ம்.	இந்தப்	 திய	மாவட்டத்தின்	வரலா
ைறயாக	ெதா க்கப்பட	ேவண் ம்	என்ப 	எங்கள்	ைமயத்தின்	ஆைச.	இந்த

ஆைசைய	நிைறேவற்றி	ைவப்ப 	யார்?	இைத	தீர்மானிப்பதில்	எங்க க் 	எந்தச்
சிரம ம்	இ க்கவில்ைல.	அத்தைகய	எண்ணம்	எ ந்த ம்	எங்கள்	நிைனவிற்
வந்தவர்	டாக்டர்	எஸ்.எம்.கமால்.	இந்த	மாவட்டம்	பிரிக்கப்படாமல்	இராமநாத ரமாக
இ ந்தேபா 	அதன்	ெதாடர் ைடய	வரலாற் 	 ல்கைள	எ தி	அரசா ம்
ஆய்வாளர்களா ம்	பாராட்டப்பட்டவர்.	
உடல்	நலி ற்ற	நிைலயி ம்,	உளச்	ேசார்வின்றி	இந்த	அ ைமயான	 ைல	எ தி

த்த	அவ க் 	தமிழ்	ச தாயம்	கடைமப்பட் க்கிற 	என்றால்,



மிைகயாகா .	

இந்தப்	பணியில்	எங்கள்	ைமயம்	இறங்க	உற் ழி	உதவி ம்	உ ெபா ள்	ெகா த் ம்
ஆதர 	நல்கிய	கல்விக்காவலர்	சண் க	மாமன்னர்	ஈன்ெற த்த	ெபாற் ைட
ெப மாட் 	ேமத 	சிவகங்ைக	ராணி	ராஜல ்மி	நாச்சியார்	அவர்க க் 	எங்கள்
ஆய் 	ைமயத்தின்	சார்பில்	நன்றி	ெசால்ல	கடைமப்பட் ள்ேளாம்.	

சிவகங்ைகயில்	உள்ள	மகாத்மா	காந்தி	நிைன ப்	 ங்கா	அறக்கட்டைளயினர்
இந்த	நல்ல	பணியில்	தங்கள்	பங் 	சிறக்க	ேவண் ம்	என்ற	நல்ல	ேநாக்கத்ேதா
.15,000/-	( பாய்	பதிைனந்தாயிரம்)	ெகா த் 	உதவிய	ெப ந்தைகைமக்

அதன்	அறங்காவலர்களான,	

ேமத 	ராணி	ராஜல ்மி	நாச்சியார்	(தைலவர்)	
ேமத 	ர ராஜ	 ைர	(ெபா ளாளர்)	

தி 	ஏ.மா. தர்சன	நாச்சியப்பன்	( ைணத்தைலவர்)	
தியாகி	தி 	அ .சதாசிவம்	(ெசயலர்)	
தியாகி	தி .	ேக.இராமசாமி	

தி 	ஜனாப்	எம்.எஸ்.அப்பாஸ்	

ஆகிேயா க் ம்	நன்றி	ெசால்ல	கடைமப்பட் ள்ேளன்.	

ேவ.ஸ்ரீரங்கராஜன்	

(தைலவர்)	
ப ம்ெபான்	மாவட்ட

கைல-இலக்கிய	வரலாற் 	ஆய் 	ைமயம்	

சிவகங்ைக	10.12.1996	
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ைனவர்	ேகா.	விசயேவ ேகாபால்,	எம்.ஏ.,	எம்.லிட்.,	பி.எச். .,	

( ன்னாள்)	ேபராசிரியர்	&	தைலவர்,	கைல	வரலாற் த் ைற,	
ம ைர	காமராசர்	பல்கைலக்கழகம்,	
"ேச நாட் 	வரலாற் ச்	ெசம்மல்"	டாக்டர்	எஸ்.எம்.கமால்	அவர்கள்	இப்ேபா
"சீர்மி 	சிவகங்ைகச்	சீைம"	எ ம்	வரலாற் 	 ைல	எ தி
ெவளியிட் க்கின்றார்.	ெபரிய	மறவர்	சீைமயின்	வரலாற்றில்	நாட்டஞ்ெச த்தி
வந்தவர்,	இப்ேபா 	சின்னமறவர்	சீைம	வரலாற்றில்	நாட்டஞ்ெச த்தி	நல்லெதா
ைல	நமக் 	அளித் ள்ளார்.	ெமாத்தம்	பதின் ன் 	இயல்கள்	ெகாண்ட

இந் லின்	 தல்	பதிெனா 	இயல்களில்	சங்க	காலந்ெதாடங்கி	இ பதாம்
ற்றாண் 	வைரயிலான	சிவகங்ைகச்	சீைமயின்	ேதாற்ற	வளர்ச்சிகள்	 றித்த

வரலா 	தக்க	 தன்ைம,	 ைணைமச்	சான்றாதாரங்கேளா
விளக்கப்பட் ள்ள .	12	ஆவ 	இயல்	இந்திய	வி தைலப்	ேபாராட்டத்தில்
சிவகங்ைகச்	சீைமயின்	பங் 	பற்றி	விளக் கிற .	13	ஆவ 	இயல்	சிவகங்ைக
வரலா 	 றித் 	 ன்னர்	எ தப்பட்ட	 ல்கைளப்	பற்றிய	விமர்சன ம்
விளக்க மாக	அைமந் ள்ள .	

சிவகங்ைகச்	சீைம	பற்றிய	அைனத் ச்	ெசய்திகைள ம்	உள்ளடக்கியதாக ம்,
ந நிைலேயா 	எ தப்பட்டதாக ம்	இந் ல்	அைமந் ள்ள .	ஆசிரியர்
ெதா த் த்	தந் ள்ள	 தன்ைம,	 ைணைம	ஆதாரங்கள்	அவர்தம்	உைழப்பிைன
நமக் ப்	 லப்ப த் கின்றன.	 தன் தலாக	ஆசிரியர்	அரிதின்	 யன்
ெதா த்தளித் ள்ள	ெசப்ேப கள்	வரலாற்றாய்வாளர்கட் ம்,	ச கவியல்
ஆய்வாளர்கட் ம்	கிைடத்த	ஒ 	 ைதயல்	என்ேற	ெசால்லலாம்.	ஆசிரியர்
ஏற்கனேவ	ேச பதிகளின்	ெசப்ேப கைள	ெவளியிட் ப்	 கழ்ெபற்றவர்.	இப்ேபா
சிவகங்ைகச்	ெசப்ேப கைள	ெவளியிட்ட	 தல்	வரலாற் 	ஆசிரியராக ம்	சிறப் ப்
ெப கிறார்.	
ஆசிரியர்	11	ஆவ 	இயலில்	எ த் க்காட் ள்ள	தமிழ்ச்	சிற்றிலக்கியங்கள்
பற்றிய	ெசய்திகள்	சிவகங்ைக	மன்னர்களின்	தமிழ்த்ெதாண் 	பற்றி
விளக் வேதா ,	தமிழ்	இலக்கிய	ஆய்வாளர்கட் ப்	பல	 திய	ெசய்திகைள ம்
த கின்றன.	வீரமா னிவர்	எ திய	"பரமார்த்த	 க்கள்	கைத'ேய	தமிழில்	 தல்
உைரநைட ல்	எனக்	க தப்பட் 	வ வைத	மாற் ம்	வைகயில்	 த் க் ட் ப்
லவர்	எ திய	"வசன	சம்பிரதாயக்	கைத"	வீரமா னிவ க் 	 ன்னேர	எ திச்
சிங்கப் ரில்	ெவளியிடப்பட் ள்ள 	என் 	எ த் க்	காட் ள்ளார்.	இந் ைல



விைரவில்	மீண் ம்	அச்ேசற்ற	 லாசிரியேர	ஆவன	ெசய்ய	ேவண் ம்.	
ஆசிரியர்	இ தியில்	ெகா த் ள்ள	இைணப் கள்	இலக்கிய,	ச க,	ேகாயில்
வரலாற் 	ஆய்வாளர்கட் ம்	ெபரி ம்	 ைண	ெசய் ம்	தகவல்கள்.	ஆசிரிய க்
நம்	பாராட் க்கள்.	

ஆசிரியர்	எ தி ள்ள	இ ல்கள்	ஏற்கனேவ	பரி கள்	ெபற் ள்ளன.	இந் ம்
அவ்வாேற	பரி 	ெப ம்	என	நாம்	நம் கிேறாம்.	
ஆசிரியர்	இன் ம்	பலப்பல	 ல்கள்	இ ேபால	எ தி	வழங்க	ேவண் ெமன
விைழகின்ேறன்.	ஆசிரிய க் 	என்	நல்வாழ்த் க்கள்.	
அன்பன்,	

	

ேகா.விசயேவ ேகாபால்	
	

ம ைர.	16.12.96	
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சசிவர்ணத்	ேதவர்	காலத்தில்	ெவளியிட்ட	ஒ 	தாமிர	பட்டயத்தின்	 லம்
சிவகங்ைகயில்	அக்கசாைல	(நாணய	சாைல)	ெசயல்பட்டைதப்	பற்றி	அறிய

கிற .	அந்த	அக்கசாைலயில்	எந்த	வித	நாணயம்	ெவளியிடப்பட்ட 	என்
அறிந் 	ெகாள்ளச்	சான்றாக	சிவகங்ைகயில்	இரண் 	ெசம் க்	கா கள்
கிைடத் ள்ளன.	இந்தக்	கா ,	சசிவர்ணத்	ேதவர்	சிவகங்ைகச்	சீைமக்
மன்னரான டன்,	மக்களின்	 ழக்கத்திற்காக	ெவளியிட் க்கலாம்.	ெசம் க்
காசின்	 ன்	பக்கத்தில்,	ஒ 	சிவலிங்கம்	காணப்ப கிற .	லிங்கத்திற்
அழ ட்ட,	இதன்	ேமல்	ப தியில்	ஒ 	ெதாடர்	மாைல	ேபாடப்பட் ள்ள .
பின்பக்கத்தில்	தமிழில்	'சசிவறனன'	என் 	 ன் 	வரிகளில்	எ தப்பட் ள்ள .
காசிலிங்கம்	காணப்ப வதால்	மன்னர்	சிறந்த	சிவ	ஞான	பக்தராக	இ க்க
ேவண் ம்	என்பதில்	ஐயமில்ைல.	சிவகங்ைகச்	சீைமையத்	ேதாற் வித்தவர்
சசிவர்ணத்	ேதவேர	ஆ ம்.	இந்தக்	காசிலி ந் 	மன்னன்	ெபயர்,	சமயம்,
வணங்கிய	ெதய்வம்,	தமிழ்	எ த்தின்	வளர்ச்சி	ஆகிய	பல	அரிய	ெசய்திகைள
அறிந் ெகாள்ள	 கிற .	

தகவல்	அளக் 	ஆ க	சீதாராமன்,	

தஞ்ைச-7.	
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வடேவங்கடம்	ெதன் மரி	ஆயிைடத்	தமிழ்	 ம்	நல் லகம்	என்ப
தமிழகத்தின்	வடக் ,	ெதற் 	எல்ைலகைளச்	 ட் ம்	பழம்பாடல்	ஆ ம்.	கடந்த
ஈராயிரம்	ஆண் 	வரலாற்றில்	ெப ம்ப தி,	இந்த	பரந்த	நிலப்பரப்ைப	ஆண் 	வந்த

ைட	மன்னர்கள்	ேசரன்	அல்ல 	ெபாைறயன்,	ேசாழன்	அல்ல 	வளவன்,
ெசழியன்	அல்ல 	பாண் யன்	என் 	 றிக்கப்பட் ள்ளனர்.	இந்த	 த்தமிழ்
மன்னர்களில்	சங்கம்	ைவத் 	தமிழ்	வளர்த்த	பாண் யன 	நா ,	தமிழகத்தின்
ெதற் ப்	ப தியில்	அைமந் 	இ ந்த .	ேசாழ	நாட் ன்	ெதன்	எல்ைலைய	வட
வரம்பாக ம்,	ேசர	நாட் ன்	கிழக் 	எல்ைலயான	ேமற் த்	ெதாடர்	மைலைய	ேமற்
எல்ைலயாக ம்,	வங்கக்	கடலின்	விரிந்த	கைரைய	கிழக் 	எல்ைலயாக ம்
ெகாண் ந்த .	

காலச்	 ழற்சியில்,	பாண் யர 	வாளின்	வலிைமையப்	ெபா த் 	இந்த
எல்ைலகளில்	ெப க்க ம்,	 க்க ம்	ஏற்பட்டைத	வரலாற்றால்	அறிகின்ேறாம்.
மாறவர்மன்	 ந்தர	பாண் யன்	தஞ்ைச ம்	உறந்ைத ம்	ெசந்தழல்	ெகா த்தி
சிதம்பரத்தில்	வீராபிேஷகம்	ெசய் 	ெகாண்டான்.	இன்ெனா 	பாண் யன்
வடக்ேக,	ெநல் ர்	வைர	ெசன் 	வாளால்	வழி	திறந்தான்,	எனப் கழப்பட்டான்.
[1]	ேகாச்சைடயான்	 லேசகர	பாண் யன்	 டநாட்ைட	ெவன்
ெகால்லங்ெகாண்டான்	என்ற	வி ைதப்	ெபற்றான்.[2]	இவர்கள 	பழைமயான
ேகாநகரான	கபாட	 ரத்ைத ம்	தமிழ்	மணக் ம்	ெபாதிைக	மைலைய ம்,	வங்கம்
த ம்	 த் க்கைள ம்,	வால்மீகி	இராமாயணம்	சிறப் டன்	ேப கின்ற .	பஞ்ச
பாண்டவர்களில்	ஒ வரான	அர்ஜுனன்,	பாண் யன 	மகைள	மணந்தான்	என
மகாபாரதம்	 றித் ள்ள .	அேசாகச்	சக்கரவர்த்தியின்	கல்ெவட் க்க ம்
ெமகஸ்தனிஸ்,	ெகள ல்யர்	ஆகிேயார 	 ல்க ம்,	மகா	வம்சம்	என்ற	இலங்ைக
வரலா ம்	இவர்கள 	ெதான்ைமையத்	 லக் ம்	வரலாற் 	ஆவணங்களாக
அைமந் ள்ளன.	

பதிெனான்றாம்	 ற்றாண் ல்	மலர்ந்த	ேசாழப்	ேபரர ,	வடக்ேக,	வ க,	கலிங்க
நா கைள	ைகப்பற்றிய டன்,	கங்ைகச்	சமெவளியில்	தங்கள 	 லிக்ெகா ைய
பறக்க	விட்ட .	ெதற்ேக ள்ள	பாண் யைர ம்	ெவன் 	பாண் ய	நாட்ைட	ேசாழ
நாட் ன்	ஒ 	ப தியாக	மாற்றிக்	ெகாண்ட .	அப்ெபா 	பாண் ய	நா ,	ேசாழ
பாண் ய	மண்டலம்	எனப்	ெபயர்	ெபற் 	இ ந்த .	 ன்றாவ 	 ேலாத் ங்க
ேசாழ க் ப்	பிற 	ேசாழப்	ேபரர 	சிைதந்த .[3]	வடக்ேக	சா க்கியர்,	 ளம்பர்,
சம் 	வைரயர்	ஆகிய	 நில	மன்னர்கள்	எ ச்சிப்	ெபற் ,	ேசாழப்	ேபரரைச
சி கச்சி க	சிைதத் 	அழி 	ெபறச்	ெசய்தனர்.	இந்தச்	 ழ்நிைலயில்
பாண் யர்க ம்	தங்கள 	பழைமைய	எய் வதற் 	 யன்றனர்.	என்றா ம்
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அப்ெபா 	இ ந்த	 லேசகர	பாண் ய க் ம்,	 ந்தரபாண் ய க் ம்	ஏற்பட்ட
சல்களினால்	வடக்ேக	இ ந்த	 ல்லி	ேபரரசின்	வலியகரங்கள்	பாண் ய	நாட் ல்
க்கிட்டன.	ம ைரயில்	 ல்லி	 ல்த்தானின்	பைடயணி ம்	கி.பி.1323- தல்

நிரந்தரமாக	நிைலெகாண்ட .[4]	இதன்	ெதாடர்பாக	அைமந்த	ம ைர
ல்தான்கள்	என்ற	ெதன்னர 	உ வாகி	பாண் ய	நாட் ம்	ேசாழ,	ெதாண்ைட

மண்டல	நாட் ப்	ப திகளி ம்	அைமந் 	கி.பி.	1378-ல்	 ந்த .[5]	இந்த
ல்தான்கள 	கல்ெவட் க்கள்	தி க்ேகாலக் ,	கண்டேதவி	ஆகிய	ஊர்களில்

உள்ளன.	

வடக்ேக	ஆந்திர	நாட் ல்	ேதான்றிய	விஜயநகரப்	ேபரரசின்	வலிைம	வாய்ந்த
கரங்கள்	ெதற் 	ேநாக்கி	நீண்டன.	பாண் ய	நாட் ல்	ம ைர	 ல்தான்கைள
ெவன் 	வ கர்கள 	ஆட்சிைய	கி.பி.	1378	ல்	நி வின.[6]	இவர்கள 	ஆட்சி
கி.பி.1736	வைர	நீ த்த	ெபா 	இவர்கள 	அரசப்	பிரதிநிதிகளாக	ஒ
காலகட்டத்தில்	ஆட்சி	ெசய்தவர்கள்	மாவலிவாணாதிராயர்கள்.	இவர்கள்	கி.பி.
பத் ,	பதிேனாராவ 	 ற்றாண் களில்	ேசாழநாட் ல்	இ ந் 	பாண் ய	நாட் ல்

	 ந்தவர்கள்.	ேபார்	மறவர்களான	இவர்கள்	தங்கைளப்	பாண் ய	மறவர்கள்
என் 	 ட	ெசால்லிக்	ெகாண்டனர்.	பாண் ய	மன்னர்கள 	சிறந்த
அ வலர்களாக ம்	சாமந்தர்களாக ம்	பணி ரிந் 	சாதைன	பைடத்தனர்.
பாண் யநா ,	ேசாழ	பாண் ய	மண்டலமாக,	ேசாழர்கள 	ஆட்சிப்	பரப்பாக
அைமந் 	இ ந்த	ெபா ம்,	அவர்கள 	ேமலாண்ைமைய	ஏற்ற	 நில
மன்னர்களாக ம்	விளங்கினர்.	

ஆதலால்	கி.பி.	பதிைனந் ,	பதினாறாவ 	 ற்றாண் களில்	சிவகங்ைகச்	சீைம
உள்ளிட்ட	ேச 	நாட் ப்	ப திகளி ம்	அவர்கள 	ஆ ைம	பரவி	இ ந்த .
இதைன	உ திப்ப த் ம்	வைகயில்,	அவர்கள 	கல்ெவட் ,	தி ப்பத் ர்,
காைளயார்	ேகாவில்,	மானாம ைர,	இைளயான் ,	ஆகிய	ஊர்களில்	உள்ளன.
மாறவர்மன்	 லேசகர	பாண் யன்	(கி.பி.	1268–1311)	ஆட்சியில்	கங்ைக
ெகாண்ட	 ரிய	ேதவனாதிராயன்	என்பவர்	இைளயான் ,	தி க்ேகாட் ர்,
தி க்கானப்ேபர்,	 க ர்	ஆகிய	ஊர்களில்	தி க்ேகாயில்	பணிகள்	ெசய் ள்ளார்.
[7]	தி ப் த் ர்	வட்டார	இரணிய ட்டத் 	ஆற்காட் 	ஊரினரான
தி ேவங்கடத் 	உைடயான்	வாணாதிராயன்	என்பவர்,	அழகர்	ேகாவிலி ம்,
ெபான்னமராவதியி ம்	பல	தி ப்பணிகைள	ேமற்ெகாண் ந்தார்.
[8]	ேகானாட்ைடச்	ேசர்ந்த	ம ைரப்	ெப மாள்	வாணாதிராயர்
தி ப் த் ைரய த்த	ச ர்ேவதி	மங்கலத்தில்	பாண் ய	மன்னன்	ெபயரால்
தி மடம்	ஒன்ைற	நி வினார்.[9]	கிழக் க்	கைரைய	அ த்த	 த்தார்க்	 ற்றத்
கப்ப ர்	மாவலி	வாணாதிராயைன ம்,	வடவல்லத்	தி க்ைக	நாட்
இந்திராவதநல் ரில்	காலிங்கராய	வாணாதிராயன்	பற்றி ம்	கி.பி.1254-ம்	வ ட
	ைவ ண்டம்	கல்ெவட் 	 றிப்பி கிற .[10]	தி மாலி ஞ்ேசாைல	நின்றான்
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வாணாதிராயன்	பற்றி ம்,	கந்தரத்ேதாள்	மாவலி	வாணாதிராயன 	காைளயார்
ேகாவில்	தி ப்பணி	பற்றி ம்	 ைறேய	தி ப்ெப ந் ைற,	இைளயான்
கல்ெவட் க்க ம்,	ெசப்ேப க ம்	ெதரிவிக்கின்றன.	இவர்கள்	"ம ரா ரி
நாயகர்",	"பாண் ய லாந்தகர்"	என்ற	வி கைள ம்	ெபற் 	இ ந்தனர்.	
இவர்கைளப்	ேபான் 	பாண் ய	நாட் ல்	அரசியல்	 ழ்நிைலகளினால்	தன்னாட்சி
ெபற்ற	மறக் களின்	தைலவராக	ேச பதிகள்	தங்கள 	ஆட்சிைய	கிழக் க்
கடற்கைரைய	ஒட் ய	ப தியில்	ேதாற் வித்தனர்.	இவர்கள 	ஆட்சியின்	பரப்
மறவர்	சீைம	அல்ல 	ேச 	நா 	என	வழங்கப்பட்ட .	கள்ளர்	நாட்ைட	வட
எல்ைலயாக ம்,	ேவம்பாற்ைற	ெதற் 	எல்ைலயாக ம்,	ம ைர	மாநகைர	அ த்த
றநகர்ப்	ப திைய	ேமற் 	எல்ைலயாக ம்,	விரிந்த	வங்கக்	கடற்கைரைய	கிழக்
எல்ைலயாக ம்,	இந்த	நா 	ெகாண் ந்த .	ெநய்த ம்,	பாைல ம்,	 றிஞ்சி ம்,
ல்ைல ம்,	ம த ம்	மயங்கிய	ஐந்திைணக டன்	அைமந்த	இந்த	நாட் ல்

வில்ேலர்	வாழ்க்ைக	வி த்ெதாைட	மறவர்	விைழந் 	வாழ்ந்த	ப தியாக
விளங்கியதால்,	 லாசிரியர்கள்	சிலர்	இதைன	மறவர்	சீைம	என்
வர்ணித் ள்ளனர்.	

நாட் ப்பற் 	மிக்க	நாேடா 	இலக்கியம்	ஒன்றில்	இந்த	நாட்ைட,	
" ப்ேபாகம்	விைள ம்	இந்த	சீைம

சியாத	ைவைக	நதி	ேசர்ந்த	இந்த	சீைம
பனங்கா 	ெப த்த 	இந்த	சீைம
பத் நிைல	ஏரிக ம்	ெமத்த	உண்
கல் ப்படாதெதா 	ேசா ம்	அதிேல	

ள் ப்படாத	மீன்	மறவர்	சீைம
காசி	 தலாக	திரிந்தா ம்	மறவர்
சீைமேபால	ஒ 	ேதசம்	கிைடயா ."	

இங்ஙனம்	சிறப்பாக	வர்ணித் ள்ள .[11]	

ெதான்ைமயான	காலம்	ெதாட் 	கன்னித்	தமிழகத்தில்	காவிரிக் ம்,	ைவைக
ஆற் க் ம்	இைடப்பட்	 றிஞ்சி ம்,	 ல்ைல ம்.	ெநய்த ம்,	பாைல ம்,	ம த ம்
மயங்கிய	ஐந்திைண	ப திகளில்	இவர்கள்	மி தியாக	வாழ்ந் 	காலப்ேபாக்கில்
பாண் ய	நாட் ன்	ெப ம்பான்ைமயினராக	வாழ்ந் 	வந்தனர்.	இவர்களில்	ஒ
ப தியினர்	கிழக் 	ேநாக்கி	கடைல ம்	கடந் 	ஈழத்தின்	வடப தியில்	நிைல
ெகாண்டனர்.[12]	இன்ெனா 	ப தியினர்	ெதற்ேக	ெசன் ,	ெபா ைண
ஆற்ைற ம்,	ெபாதிைக	மைலைய ம்	அ த்த	வளமான	ப திகளில்	 ேயறினர்.
இந்த	 ேயற்றங்கள்	10	அல்ல 	11-ம்	 ற்றாண் களில்	நைடெபற்றதாக	ெதரிய
வ கிற .	
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அங்ெகல்லாம்	இவர்கள்	ேகாட்ைடகள்	அைமத்தபாங்ேக	பின்னர்	இவர்கள 	
வழிப்பிரி ப்	ெபயர்களாக	ஏற்பட்ட .	ஆப்ப ர்	நா ,	ெகாண்ைடயன்ேகாட்ைட,
உப் க்ேகாட்ைட,	ஓரிக்ேகாட்ைட,	 றிச்சிக்ேகாட்ைட,	அகத்தா	நா ,	ெசம்பிநா
என்பன	அந்த	 தல்	ஏ 	பிரிவினர்கள 	ெகா 	வழியா ம்.[13]	பின்னர்	மரம்,
கிைள,	ெகாத் 	என்ற	உட்பிரி க ம்	ேதான்றின.	அைவ	(1)	மரிக்காகிைள,	(2)
பிச்சர்	கிைள,	(3)	ெதாண்ைடமான்	கிைள	(4)	சித்திரமா	கிைள,	(5)	தனிச்சா
கிைள,	(6)	கார் த்திர	கிைள,	(7)	காத்திர	கிைள	என்பன.	இந்தக்	 மக்கள
தல்	 மகன்தான்	மறவர்	சீைமயின்	மகிபதி	-	ேச பதி	மன்னர்கள்.	இவர்கள்

ெசம்பி	நாட் ப்	பிரிைவச்	ேசர்ந்தவர்கள்.[14]	ேசாழநா 	அல்ல 	ெசம்பி	நாட் ல்
இ ந் 	வந்தவர்களாதலின்	இவர்க க் 	ெசம்பிநாடன்	என்ற	வி ம்	உண் .
இவர்கள 	 மக்களில்	ெப ம்பான்ைமயினர்	ெகாண்ைடயன்	ேகாட்ைட	மறவர்
என்ப ம்,	அவர்களில்	உட்பிரி 	காரண	மறவர்	என்ப ம்	இங் 	 றிப்பிடத்தக்க .	

மறம்	என்ற	மாண்பான	தமிழ்ச்	ெசால்லின்	இலக்கண,	இலக்கிய	வ வாக
வாழ்ந்தவர்கள்	மறவர்கள்.	வஞ்சம்	இல்லாத	ெநஞ் ம்,	விஞ் கின்ற	மான
உணர் ம்,	தஞ்சமாகக்	ெகாண்டவர்கள்	இவர்கள்.	மன்னன்	உயிர்த்ேத	மலர்த்	தைல
உலகம்	என்ற	மரபிற் 	ஏற்ப,	தமிழ்	மன்னர்கள 	நால்வைகப்	பைடயாய்	அைமந்
அட்டமங்கலங்க க் ம்	உரியவர்களாக	வாழ்ந்தவர்கள்.	வா ம்	ேதா ம்	 ைண
எனக்	ெகாண் ம்,	நா ம்	நா 	காத் ,	வீ 	ேப 	அைடவேத	அவர்கள
வாழ்க்ைகயாக	இ ந்த .	அவர்கள்	ெகாட் ய	 தி	ஆற்றில்	தமிழ்	மன்னர்கள
ெகா ,	தமிழகத்திற் 	ெவ 	ெதாைலவில்	உள்ள	 ன்னீர்ப்	பழனத்தின்
பன்னிராயிரம்	தீ களில்	எல்லாம்	பட்ெடாளி	வீசிப்	பறந்த .	தமிழர
பண்பாட்ைட ம்,	பாரம்பரியத்ைத ம்	உலகம்	அறியப்	பைற	சாற்றிய .	ேசாழர்,
பாண் யர 	ேபரர கள்	எ ந் 	பரந் 	நின் ,	பல	 ற்றாண் ,	வரலாற்ைறப்	பற்றி
கர்வதற் 	இந்த	வீர	மறவர்கள்தான்	காரணம்	என்ப 	ெசால்லாமேல	விளங் ம்.	

பாண் ய,	ேசாழ	ஆட்சியின்	நாட் ப்	பிரி களான	நா கள்,	வள	நா கள்
ற்றங்கள்,	மறவர்	சீைம	என்ற	இந்தப்	ெபா ப்	ெபயரின்	அடக்கமாக

அைமந்தி ந்தன.	அைவ	ஒல்ைல ர்	நா ,	ேகானா 	(இன்ைறய	தி ெமய்ய
வட்டம்)	கானா ,	 ரபி	நா ,	அதைள ர்	நா ,	 ரக் 	நா ,	(காைரக்
வட்டம்)	தி மைல	நா ,	 றமைல	நா ,	கல்வாசல்	நா ,	இரணிய	 ட்ட	நா
(தி ப்பத்தார்	வட்டம்),	இைடவள	நா ,	ெதன்னாைல	நா ,	ேதர்	ேபாகி	நா ,
(ேதவ	ேகாட்ைட	வட்டம்)	கானப்ேபர்	நா ,	மங்கல	நா ,	கல்லக	நா 	(சிவகங்ைக
வட்டம்)	 னல்	பரைள	நா ,	ெபாலி ர்	நா 	(மானாம ைர	வட்டம்)	உ வாட் 	நா
(இைளயாங் 	வட்டம்)	இராஜசிங்க	மங்கல	நா ,	அஞ் 	ேகாட்ைட	நா ,
தாைழ ர்	நா ,	கள	வழி	நா 	(தி வாடாைன	வட்டம்)	ெசவ்வி க்ைக	நா ,	கீழ்
ெசம்பி	நா ,	ேகா 	நா 	(இராமநாத ரம்	வட்டம்)	வடதைல	ெசம்பி	நா ,	கிடாத்
தி க்ைக	நா ,	ஆப்ப ர்	நா 	( ளத் ர்	வட்டம்)	ேவம் 	நா ,	அளற்
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நா ,	(க தி	வட்டம்)	ப த்திக் 	நா ,	க நிலக் 	நா 	(தி ச் ழியல்
வட்டம்).	
இவற்றின்	உட்பிரி களாக	இராேஜந்திர	மங்கல	வளநா ,	வர ண	வளநா ,	ேகரள
சிங்க	வள	நா க ம்,	ஒல்ைலயர்	 ற்றம்,	பாக ர்	 ற்றம்,	கானப்ேபர்	 ற்றம்,
த் ர்	 ற்றம்,	மிழைல	 ற்றம்,	 க ர்	 ற்றம்	என்ற	 ைணப்	பிரி க ம்

இ ந் 	வந் ள்ளன.	ேச பதிகளின்	ஆட்சியில்	இவற்றில்	ஒ 	சில	மைறந் ம்,
ேவ 	சில	 திதாக	அைமந் ம்	இ ந்தன.	இத்தைகய	மாற்றங்க க் ம்,
ேதாற்றங்க க் ம்	காரணமாக	இ ந்தவர்	 த் 	விஜய	ர நாத	ேச பதி	ஆவார்.
(கி.பி.	1710-28)	இவர 	ஆட்சிக்	காலத்தில்	ேச பதி	சீைம	பாண் ய	நாட்ைடத்
ெதாட் 	அைமந்தி ந்த டன்,	ேசாழவள	நாட் ன்	வடகடற்கைரப்	ப தியி ம்
நீண் 	விரிந் 	தி வா ர்	வைர	இ ந்ததால்,	நாட் ன்	நிர்வாக	அைமப்ைபச்
ெசம்ைமப்ப த்த	ேவண் ய	கட்டாயம்	இந்த	ேச 	மன்ன க் 	ஏற்பட்ட .[15]	

ேச 	நாட்ைட	எட் 	வ வாய்ப்	ப திகளாக ம்,	எ பத் 	இரண் 	இரா வப்
பிரி களாக ம்,	பிரித் 	அவற் க் 	ஏற்ற	நாட் த்	தைலவர்கைள ம்,
பாைளயக்காரர்கைள ம்,	ஊரகப்	பணியாளர்கைள ம்	இந்த	மன்னர்	நியமனம்
ெசய்தார்.	இதற்காக	ம ைரச்	சீைமயில்	இ ந் 	பட்ேடாைல	பி த் 	எ ம்
ேவளாளக்	 கைள ம்,	ேச 	நாட் ல்	 ேயறச்	ெசய்தார்.	நாட் க்
கணக் கைள	எ திப்	பராமரித் 	வர	இவர்கள்	பயன்ப த்தப்	பட்டனர்.
இத்தைகய	ெசயல்	மாற்றங்களின்	ெபா 	கடைம	உணர் ட ம்	இராஜ
வி வாசத் ட ம்	மன்ன க் 	உ ைணயாக	இ ந்த	ெசயல்	மறவர்களில்
றிப்பிடத்	தக்கவர்	நா 	ேகாட்ைடப்	பாைளயக்காரரான	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர்

ஆவார்.	தமிழக	வரலாற்றில்	சிறப்பான	இடத்ைதப்	பின்னர்	ெபற	உள்ளவர்	இவர்
என்பைத,	அன்ைறய	 ழ்நிைலயில்	யா ம்	எதிர்	பார்த் 	இ க்க	 யா .	

����	���������	�������
தி மைல	இர நாத	ேச பதி	மன்னர்	ஆட்சியின்	ெபா 	(கி.பி.	1645-78)	ேச
நாட் ன்	வடேமற் ப்	ப தியில்,	அர 	இைற	தண்டல்	ெசய்வ 	மி ந்த	மந்தமாக
இ ந்த .	இதைனத்	தவிர்த் ,	மற்ற	ப திகைளப்	ேபால	தண்டல்	பணிகைள	ேமற்
ெகாள்ளத்	த தியான	ஒ வைர	நா ேகாட்ைடப்	ப திக் 	நியமனம்	ெசய்ய
ேவண் ய	நிர்பந்தம்	எ ந்த .	அங் ள்ள	மக்கள்	ெப ம்பா ம்	கள்ளர்
இனத்தவராக	இ ந்ததா ம்	அவர்களில்	மன்னர்	வி ம்பிய	த தி ைடயவர்
யா ம்	இல்லாத	காரணத்தினா ம்	 க ர்	வட்டைகயில்	உள்ள	உத்தம ைரச்
ேசர்ந்த	மன்னர 	உறவினர்	ஒ வைர	அந்தப்	பணிக் 	நியமனம்	ெசய்தார்.
வரலாற் 	சிறப் ைடய	ேசாழ ரத்திற் 	அண்ைமயில்	ேகாட்ைட	ஒன்றிைன
அைமத் 	அந்த	பாைளயக்காரர்	அங்கி ந் 	ெசயல்பட்டார்.	அந்த,	ேகாட்ைட
தான்,	பின்னர்	நா 	ேகாட்ைட	என	வழங்கப்	ெபற்ற 	என	நம்பப்ப கிற .[16]	
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இன் ம்	இந்த	ஊரில்	ேச பதி	மன்னர 	ெசம்பிநாட் க்	கிைளையச்	ேசர்ந்த
இ ப 	 ம்பங்கள்	மட் ம்	இ ந் 	வ கின்றன.	அண்ைமக்காலம்	வைர
சிவகங்ைக	அரண்மைனயில்	நைடெபற்ற	அைனத் க்	காரியங்களி ம்	இவர்கள்
கலந் 	ெகாண் 	தங்கள 	பாரம்பரிய	உறவிைனச்	 ட் ம்	வைகயில்	உ ப்ைப
ேபான்ற	மரியாைதகள்	ெச த்தி	வந்தனர்	என்ப ம்	கள	ஆய்வின்	ெபா 	ெதரிய
வந்த .[17]	

அந்த	பாைளயக்காரரின்	வழியினரான	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவ க் 	 ன்
மைனவிகள்	இ ந்தனர்.	 தல்	மைனவிையப்	பற்றிய	விவரம்	கிைடக்கவில்ைல.	

இரண்டாமவர்	இராமநாத ரத்ைதச்	ேசர்ந்த	சங்கர	 மாரத்	ேதவர்	என்ற	ேபார்
மறவர 	மகள்	சிந்தாமணி	நாச்சியார்	என்பவர்.	ஒ ைற	ேச பதி	மன்னைரச்
சந்திக்க	இராமநாத ரம்	ெசன்றெபா ,	தம 	தந்ைதையப்	ேபான் ,	வாள்
சண்ைடயி ம்,	சிலம் 	விைளயாட் களி ம்	இைளஞர்கைளப்	ெபா தி,
ேதால்வி றச்	ெசய்த	இந்தக்	கன்னியின்	ேபராற்றலில்	மனைதப்	பறி	ெகா த்த
இவர்,	சிந்ைதைய	நிைறத்த	சிந்தாமணிையக்	கவர்ந் 	வந் 	நா ேகாட்ைடயில்
தி மணம்	ெசய் 	ெகாண்டார்.	 ன்றாவ 	மைனவி	ேகாவ ர்	நாச்சியார்.
ேகாவ ர்	ெசன் 	இ ந்தெபா ,	அந்த	 வதியின்	அற் த	அழகின்
கவர்ச்சியில்	மயங்கி	அந்தக்	கன்னிைகைய	மணந்தார்	என்ப 	ெசவி	வழிச்
ெசய்தி.	ேவ 	சில	ஆவணங்க ம்	இதைன	உ திப்ப த் கிற .[18]	 தல்
மைனவியின்	 லம்	பிறந்தவர்,	சசிவர்ணத்	ேதவர்.	ஏைனய	இ 	மைனவிகளில்	-
சிந்தாமணி	நாச்சியார்	 லம்	பிறந்த	ெசல்வ	ர நாதேதவர்,	ேகாவ ர்	நாச்சியார்
லம்	பிறந்த	 ல த்	ேதவர்,	லவேலாசனத்	ேதவர்,	திரியம்பகத்	ேதவர்	ஆகிய

நான் 	மக்கைள ம்	விட	அழகி ம்,	ஆற்றலி ம்	சசிவர்ணத்	ேதவர்	சிறந்
காணப்பட்டார்.	ஆதலால்	இவைரச்	ேச பதி	மன்னர்	தம 	ம மகனாக	வரித் க்
ெகாள்வதற் 	 	ெசய்தார்.	மன்னர 	 	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவ க்
ெப மகிழ்ச்சிைய	அளித்த .	ேச பதியின்	மகள்	அகிலாண்ேடஸ்வரி.
நாச்சியா க் ம்	சசிவர்ணத்	ேதவ க் ம்	இராமநாத ரம்	அரண்மைனயில்
தி மணம்	சிறப்பாக	நைடெபற்ற .[19]	

ேச பதி	மன்னர 	தி மணத்	ெதாடர் க் 	இன்ெனா 	காரண ம்	இ ந்த ,
தளவாய்	என்ற	இரண்டாவ 	சைடக்கத்ேதவர்	ேச பதியான	ெபா ,	அவ க் ப்
ேபாட் யாக	 த்தன்	ேச பதியின்	மகன்	ெபத்தன்னா	என்ற	தம்பித்	ேதவர்,
கலகக்ெகா 	உயர்த்தியைதப்	ேபான் 	இப்ெபா 	கிழவன்	ேச பதியின்	ைவப்
மகன்	பவானிசங்கரத்ேதவர்.	 த் 	விஜயர நாத	ேச பதி	பட்டம்	 யைத
எதிர்த் 	ேச 	நாட் 	மக்களின்	ஆதரைவத்	திரட் னான்.	ெதாண்டமா ம்	பவானி
சங்கரத்	ேதவ க் 	ஆதரவாகச்	ெசயல்பட்டார்.	ேம ம்	ேச நாட் ல்	வடக்ேக
காைளயார்	ேகாவிைல	அ த்த	ெச வத்தி	பாைளயக்காரைரப்	ேபான்ற	வடக்
வட்டைகப்	பாைளயக்காரர்கைள	கண்காணித் 	கட் க் ள்
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ைவத் க்ெகாள்வதற் 	அரசியல்	ெந க்கத்ைத	விட	 ம்ப	உற 	மிக ம்
பய ள்ளதாக	இ க் ம்	என்ற	எண்ணத்தில்	ேச பதி	மன்னர்	நா ேகாட்ைட
உைடயாத்	ேதவரின்	மகைன,	தன 	ம மகனாக்கிக்	ெகாண்டார்.	இந்த	உறவின்
காரணமாக,	தன 	சம்பந்தியான	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர 	அரசியல்	த திைய
ன் 	ேபார்	வீரர்	தளபதி'	பதவியில்	இ ந் 	ஆயிரம்	ேபார்	வீரர்கள

தளபதியாக	பதவி	உயர் 	அளித்தார்.	தன 	ம மகன்	சசிவர்ணத்	ேதவைர ம்
ெவள்ளிக்	 றிச்சிக் 	ஆ நராக	நியமனம்	ெசய்தார்.[20]	
ெவண்ெணய்	திர ம்ேபா 	தாழி	உைடந்த 	என்ப 	ஒ 	வழக் .	இணக்கமான
ழ்நிைல	உ வா ம்ேபா 	எதிர்	மைறயான	நிகழ் கள்	ஏற்ப வைத	 றித்

இவ்விதம்	ெசால்வ 	உண் .	தன 	 த்த	மக க் 	ேச பதி	மன்னர 	மகைள
மணம்	ெசய்வித் 	மனம்	மகிழ்ந்த	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர 	மனநிைற
நீ க்கவில்ைல.	அவர்	ேநாய்	வாய்ப்பட்டார்.	அந்த	ேநாயிேலேய	அவர 	வாழ்க்ைக

ந் விட்ட .	நா ேகாட்ைட	மக்கள்	மட் மல்லாமல்,	இராமநாத ரம்	ேச பதி
மன்ன ம்	இந்த	இழப்பினால்	மி ந்த	ேவதைனக் ள்ளானார்.	 றிப்பாக	ெபரிய
உைடயத்	ேதவர்	மரணம்	ேச 	நாட் ன்	பா காப்பிற் 	ஏற்பட்ட	பலவீனமாக
அப்ெபா 	க தப்பட்ட .	இ பத் 	ஐந் 	ஆண் க க் 	 ன்னர்	ேச
நாட் ன்	வடக் 	காவல்	அரணான	தி மயம்	ேகாட்ைட	ேச பதி	சீைமயின்
பா காப் 	நிைலயில்	இ ந் 	வி பட்ட	பிற ,	நா ேகாட்ைட	பாைளயம்	அந்த
பா காப் ச்	சங்கிலியில்	வ வான	இைணப்பாக	இ ந் 	வந்த .	அ ம்	ெபரிய
உைடயாத்ேதவர 	ெசம்ைமயான	கண்காணிப்பால்.	

ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர்	மரணத்தினால்	 	 த் 	 வண் 	வ ந்தியவர்
சிந்தாமணி	நாச்சியார்	ஆவர்.	பத் 	ஆண் க க் 	 ன்னர்	பலவந்தமாக
இராமநாத ரத்தில்	இ ந் 	கவர்ந் 	வந் 	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர்	அவைரக்
கட்டாய	தி மணம்	ெசய்த	ெபா 	அைடந்த	ேவதைனையவிட	பன்மடங்
க்கத்தில்	ஆழ்ந் 	வ ந்தினார்.	இத்தைன	காலமாக	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர்

அவர்	மீ 	ெகாண் ந்த	பாசம்,	பற் ,	அன் ,	காதல்	எல்லாேம	ெநா 	ேநரக்
கனவாகக்	கைரந் 	விட்டைத	நிைனக் ம்	ெபா 	இந்த	உலகத்தில்	வாழ்வதற்
எந்த	நியாய ம்	இல்ைலெயன	அவ க் ப்	பட்ட .	ேதவ டன்	வாழ்ந்த	பத்தாண்
வாழ்க்ைகயின்	 த்திைரயாகப்	ெபற்ெற த்த	ஏ 	வய ப்	பாலகன்
ெசல்வர நாதன்	இ ப்ப 	உண்ைமதான்.	தந்ைதையச்	சரியாக	அறியாத
பாலக டன்	பயின் 	விைளயாட	உடன்	பிறவாத	சேகாதரன்	சசிவர்ணம்
இ க்கிறாேன!	பிள்ைளப்	பாசத் டன்	அவைன	வளர்ப்பதற் 	சிற்றன்ைன
ேகாவ ர்	நாச்சியார்	இ க்கின்றாேள!	ஆனால்	அவ க் ...	தனக் 	ஒேர
பி பாடாக	இ ந்த	கணவன்	ேபான	பிற .	சிந்தாமணி	நாச்சியார 	சிந்தைன
இவ்விதம்	சிறக த் 	பறந்த .	

அந்த	ெபரிய	வீட் ன்	 கப்பில்,	அகலமான	நாற்காலி	ஒன்றில்	ப த் 	அயர்ந்
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உறங்கி	ெகாண் 	இ ப்பவர்	ேபால	காட்சியளித்த	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர
அலங்காரம்	ெசய்யப்பட்ட	உடலில்	அவர 	கண்கள்	பதிந் 	நின்றன.	

சிறி 	ேநரத்தில்	தாைர	தப்பட்ைட	 ழங்கின.	வாங்காவாத்தியம்	நீண்
ஒலித்த .	சங் 	 ழங்கிய .	ெபண்கள 	 லைவ	சத்தம்.	நைடமாத்
ேசைலகள்	ெதாடர்ச்சியாக	விரிக்கப்பட்டன.	 க்கம்	விசாரிக்க	வந்த	 ட்டம்,
ெம வாக	நகர்ந்த .	நா ேகாட்ைடப்	பாைளயக்காரரின்	இ திப்பயணம்
ெதாடங்கிய .	நா ேகாட்ைட	ஊ க் 	கிழக்ேக	உள்ள	கந்தமாதனப்	ெபாய்ைகக்
கைரயில்	அந்திம	கிரிையக க் 	ஏற்பா 	ெசய்யப்பட்டன.	சந்தனக்	கட்ைடகளால்
அ க்கி	அைமத்த	சிைதயில்	ேதவர 	சடலம்	ைவக்கப்பட்ட .	ஏற்கனேவ,
ெதளிக்கப்பட்ட	ெநய்யில்	 ளித்த	தீயின்	நாக் கள்,	பயங்கரமாகக்	ெகா ந்
விட் 	எரியத்	 வங்கின.	சிறிய	 ம் 	 ட	தன 	கணவர 	உட க்
தீங்கிைழக்க	 டா 	என	எண் ம்	சிந்தாமணி	நாச்சியார்,	தன 	கணவர்
உடைலச்	 ற்றி	தீக்ெகா ந் கள்	ெதாடர்வைத	எப்ப 	சகித் க்	ெகாள்வார்?
தன 	அன் 	மகன்	ெசல்வ	ெர நாதைன	ஒ ைற	பற்றி	அைனத் 	மி ந்த
வாஞ்ைச டன்	 த்தங்கள்	ெசாரிந்தார்.	அவர்	அணிந் 	இ ந்த	நைககைள
அவன 	ைககளில்	திணித் 	விட் 	கணவர 	சிைதயி ள்	 ந் 	ெசந்தழலில்
மைறந் 	விட்டார்.[21]	

ெபற்ற	தந்ைதைய ம்,	வளர்த்த	தாைய ம்	இழந் 	தனிைம	ஆகிவிட்ட	சசிவர்ணத்
ேதவர 	கண்களில்	வழிந்த	கண்ணீர்,	"ஆத்தா...	ஆத்தா"	என்ற
ெசல்வெர நாதன 	அவலக் ர டன்	அடங்கி	விட்ட .	
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இந்த	நிகழ்ச்சிகளால்	பாதிக்கப்படா 	 ங்கிய	மனத் டன்	அைலந் ெகாண்
இ ந்த	பவானி	சங்கரத்	ேதவர்.	இப்ெபா 	தன 	 யற்சிகைளத்
தீவிரப்ப த்தினார்.	ஆனால்	ேச பதி	பட்டத்தில்	இ ந் 	மன்னைர	அகற் வ
என்ப 	அவ்வள 	எளிதான	காரியம்	அல்லேவ!	பவானி	சங்கரத்	ேதவ க்
உ ைணயாக	இ ந்த	 க்ேகாட்ைட	ெதாண்ைடமானிடம்	ேச 	நாட் ன்	மீ
ேபார்	ெதா ப்பதற்கான	ஆள்	பல ம்,	ெபா ள்	வசதி ம்	இல்ைல.	ஆதலால்,
அப்ெபா 	ேச பதி	மன்ன க் 	நிகராக	ஆற்றல்	ெபற்றி ந்த	அண்ைட
அர களான	ம ைர	நாயக்கரிடம்,	 யற்சித் ம்	பலன்	இல்லாததால்,	தஞ்ைச
மன்னர்	 ல்ஜாஜியிடம்	உதவி	ேகாரினர்.	அவ ம்	சில	நிபந்தைன	அ ப்பைடயில்
ேச 	நாட் ப்	ேபா க் 	பைட	உதவி	அளிக்க	 ன்	வந்தார்.[22]	அதாவ 	பவானி
சங்கரத்	ேதவர்	ேபாரில்	ெவற்றி	ெபற் 	ேச பதியான டன்	ேச நாட் ன்
வடப தியிைன	-	ெதற்ேக	பாம்பாற்றில்	இ ந் 	வடக்ேக	தி வா ர்	வைரயான
வளமிக்க	நிலபரப்ைப	தஞ்ைச	அரசிடம்	ஒப்பைடத் 	வி தல்	ேவண் ம்	என்ப
க்கியமான	நிபந்தைன.	
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பைட	உதவி	ெபற் 	பவானி	சங்கரத்	ேதவர்	ேச 	நாட் ல்	அறந்தாங்கிக்
ேகாட்ைடைய	தி ெரனத்	தாக்கி	ைகப்பற்றிய டன்	ேச 	நாட் ன்	வடப திைய
ேச பதி	மன்னரிடமி ந் 	 ண் த் 	விட்டார்.	இந்த	ஆக்கிரமிப்ைப
அகற் வதற்காக	ெப ம்	பைட டன்	ேச பதி	மன்னர்	அறந்தாங்கி	ேநாக்கிப்
றப்பட்டார்.	அங் 	ேபாரில்	ஈ பட் 	இ க் ம்ெபா 	அவைர	அம்ைம	ேநாய்
தாக்கியதால்	அவர்	இராமநாத ரம்	ேகாட்ைடக் 	தி ம்ப	ேவண் யதாயிற் .	சில
நாட்களில்	அந்த	ேநாய்க் 	ேச பதி	மன்னர்	பலியானார்.[23]	அ த் ,	பவானி
சங்கரத்	ேதவர்	எளிதாக	இராமநாத ரத்ைதக்	ைகப்பற்றிய டன்	 திதாகப்	பட்டம்

ய	 ந்தரேரசத்	ேதவர்	என்ற	ேச பதிையக்	ெகான் விட் 	அவேர
ேச பதியானார்.[24]	அவர 	பதிெனட் 	ஆண் 	கால	பகல்	கன 	இப்ெபா
நிஜமாகிவிட்ட .	பவானி	சங்கரத்	ேதவர 	தந்ைத	கிழவன்	ேச பதி
ப்பத்திரண் 	ஆண் கள்	அமர்ந் 	ஆட்சி	ெசய்த	சிறப்பான	அேத

அரியைணயில்	அமர்ந்தார்.	
அப்ெபா 	ெவள்ளிக்	 றிச்சியின்	ஆ நராக	இ ந்த	ேச பதியின்
ம மகனான	சசிவர்ணத்	ேதவர்	பதவிைய	இழந்தார்.	தன 	அவல	நிைலையத்
ெதரிவிப்பதற்காக	அவர்	தஞ்சா ர்	மன்னரிடம்	ெசன்றார்.	அப்ெபா ,
இராமநாத ரம்	ேச பதி	பட்டத்திற் 	அ கைத ள்ள	கட்டத்ேதவ ம்
(இறந் ேபான	 ந்தேரச	தண்டத்	ேதவர 	சேகாதரர்)	அங் 	வந் 	இ ந்தார்.
இ வ ம்	அவர்க க் 	ஏற்பட் ள்ள	இக்கட்டான	நிைலையத்	தஞ்ைச	மன்னரிடம்
விளக்கிய டன்	பவானி	சங்கரத்	ேதவர 	ெகா ங்ேகால்	ஆட்சிைய	அகற்ற	பைட
உதவி	ேகாரினர்.[25]	

பவானி	சங்கரத்	ேதவர்	 ன்னர்	இவ்விதம்	உதவி	ேகாரி	வந்த ம்	அவ க் 	உதவி
ரிந் 	ஏமாந்த ம்	மராட் ய	மன்னர 	மனதில்	பளிச்சிட்ட .	எச்சரிக்ைக
உணர்ைவ ம்	ேதாற் வித்த ,	என்றா ம்,	இழந்த	நாட் ப்	ப திைய
ேச பதியிடமி ந் 	மீட்க	ேவண் ெமன்ற	எண்ணம்	அவர 	உள்ளத்தில்	ஓங்கி
நின்ற .	ஆதலால்,	தஞ்சா ர்	மன்னர்	ேச 	நாட் 	இளவல்கள
ேகாரிக்ைகயிைன	ஏற் க்	ெகாண்டார்.	ஆனால்	அேத	பைழய	நிபந்தைனைய	ஒ
சி 	மாற்றத் டன்.	

தஞ்ைசயிலி ந் 	ெப ம்பைட	ேச 	நாட்ைட	ேநாக்கி	 றப்ப ம்.	பாம்பாற்றின்
வடகைரைய	அந்த	பைடயினர்	வந் 	அைட ம்	ெபா 	அதன்	ஒ 	அணி	மட் ம்
நிைல	ெகாள் ம்.	மற்றவர்கள்	ெதாடர்ந் 	 ன்ேனறி	இராமநாத ரம்
ேகாட்ைடையப்	பி த் ,	சசிவர்ணத்	ேதவ ம்,	கட்டத்	ேதவ ம்	ேகாட்ைடப்
ெபா ப்ைப	ஏற் க்	ெகாண்ட டன்	தஞ்ைச	பைடகள்	தி ம்பி	பாம்பாற்றில்	வட
கைரக் 	வந் வி ம்.	அங் 	நிைல	ெகாண் ள்ள	அணி டன்	ேசர்ந் 	அந்தப்
ப தியின்	பா காப்பில்	ஈ ப ம்.	அதாவ 	ஒ 	 றம்	உதவி;	ம றம்	ேச நாட் ன்
பாம்பாற் ப்	ப தி	தஞ்ைசமன்னர 	ஆ ைகக் ள்தாேன	அைமந் வி ம்.	
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இ தான்	அந்த	நிபந்தைன.	பவானி	சங்கர	ேச பதியிடமி ந் 	ேச 	நாட்ைட
மீட்க	ேவ 	வழியில்ைல.	சசிவர்ணத்	ேதவ ம்,	கட்டத்	ேதவ ம்	அந்த
நிபந்தைனக க் 	ஒப் தல்	அளித்தனர்.	தஞ்ைசப்பைட	ெதற் 	ேநாக்கி	 றப்பட்ட
ெசய்தி	இராமநாத ரம்	ேகாட்ைடக் 	எட் ய .	பவானி	சங்கரத்	ேதவர்	அவசரமாக
ஒரள 	பைடகைள	திரட் யவா 	விைரந் 	ெசன்றார்.	இரண் 	பைடக ம்	ஓரி ர்
அ ேக	ெபா தின.	ெவற்றி	தஞ்ைச	பைடக க் .	பவானி	சங்கர	ேச பதி	ைக
ெசய்யப்பட் 	தஞ்ைசக் 	ெகாண் 	ெசல்லப்பட்டார்.[26]	
இராமநாத ரம்	ேகாட்ைட	மீட்கப்பட்ட .	ேச 	நாட் ல்	பதட்ட ம்,	பய ம்	நீங்கி
மீண் ம்	அைமதி	நிலவிய .	ஆனால்	ேச பதி	பட்டத்ைத	யார்	 ட் க்
ெகாள்வ ?	விஜய	ர நாத	ேச பதியின்	மகைள	மணந்தவர்	சசிவர்ணத்	ேதவர்.
பவானி	சங்கரத்	ேதவரால்	ெகால்லப்பட்ட	 ந்தேரச	ேச பதியின்	இளவல்
கட்டத்ேதவர்.	இந்த	இ வர 	 ட் 	 யற்சியினால்	ேச 	நாட் ல்	அைமதி
தி ம்பிய .	இ வ ேம	ேச 	பட்டத்திற் 	உரியவர்	என்பதில்	மாற் க்	க த்
இல்ைல.	அப்ப யானால்	ேச பதியாவ 	யார்?	இந்த	வினாவிற் 	விைட	காண
யன்றனர்.	இ வ ம்	ஆட்சியாளர்களாக	மா வைதத்	தவிர	ேவ 	வழிேய

இல்ைல.	வரலாற்றின்	ேபாக்ைக	த த் 	நி த் ம்	வலிைம	யா க் 	உண் !	

இத்தைகய	இக்கட்டான	நிைல	ேச 	நாட் ல்	 ன் 	ஒ 	 ைற	ஏற்பட்ட .	 த்தன்
ேச பதி	இறந்தெபா 	அவர 	இரண்டாவ 	மைனவியின்	மகன்	தம்பித்
ேதவ க் 	அர ரிைம	ம க்கப்பட் 	இரண்டாவ 	சைடக்கத்	ேதவர்	தளவாய்
ேச பதி	என்ற	ெபயரில்	ஆட்சிக்	கட் லில்	அமர்ந்தார்.	தம்பித்	ேதவர 	கிளர்ச்சி
பயனளிக்காததால்	அப்ெபா 	ம ைர	மன்னராக	இ ந்த	தி மைல	நாயக்கரிடம்
தம்பித்	ேதவர்	 ைறயீ 	ெசய்தார்.	தி மைல	நாயக்கர்	மிக ம்	 யன் ம்	சமரசம்
ெசய்ய	இயலாததால்,	கைடசியில்	ேச நாட் 	பிரிவிைனத்	திட்டத்ைத	அளித்தார்.	
காைளயார்	ேகாவில்	ப தி	தம்பி	ேதவ க் ம்,	தி வாடாைன	ப தி	த க்காத்த
ேதவ க் ம்,	இராமநாத ரம்	ப தி	தி மைல	ேதவ க் ம்	என	பிரித்
ெகா க்கப்பட்ட .[27]	இ 	நிகழ்ந்த 	கி.பி.	1745-ல்.	ஆனால்	தம்பித்ேதவர்	சில
மாதங்களில்	காைளயார்	ேகாவிலில்	காலமானார்.	அதைன	அ த் ,	சில
மாதங்களில்	த க்காத்த	ேதவ ம்	தி வாடாைனயில்	மரண ற்றார்.	ேச நா
மீண் ம்	தி மைல	ேச பதியின்	தைலைமயில்	ஒன் பட்ட .	பல	சாதைனகள்
எய் வதற் 	காரணமாக	அைமந்த .	இப்ெபா ம்	அ 	ேபாலேவ	ேச 	நா
இரண்டாவ 	 ைறயாக	இரண் 	பிரி களாக,	இரண் 	அர களாக	பிரி 	ெபற்
இயக்கம்	ெபற்றன.	பிரிவிைன	என்றாேல	பலவீனம்தான்.	ஆனால்,	அப்ெபா
பிரிவிைனையத்	தவிர	ேவ 	வழி	இல்ைல.	ம ைரையக்	கடந்த டன்	கிழக்
ேநாக்கி	ேச நாட்ைட	ஊட த் ச்	ெசல் ம்	ைவைகயின்	ெதன்கைர	வட	கைரைய
ஒட் 	கிழக்ேக	எமேனஸ்வரம்	வைரயிலான	ப தி	 திய	நாட் ன்	ெதற்
எல்ைலயாகக்	ெகாண் ,	பின்னர்	வடக் 	ேநாக்கி	ெசன் 	பிரான்மைலயில்
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கிழக் ச்	சரி 	வடக் 	எல்ைலயாக	நிர்ணயிக்கப்பட்ட .	இதில்	அடங்கிய	ப தி
ேச நாட் ன்	பரப்பில்	சரிபாதி	ப தியாக	இல்லாவிட்டா ம்	ஐந்தில்	இரண்
பங்கிற் ம்	அதிகமான	நிலப்பரப்பாக	அைமந் 	இ ந்த .	நில	அளைவ	 ைற ம்
அதற்கான	வசதி ம்	இல்லாத	காலம்	அ .	ஆதலால்	இந்த	 திய	சீைமயிைன,
பைழய	ேச பதி	சீைமயின்	ஐந்தில்	இரண் 	பங் 	என் ம்,	பைழய	இராமநாத ரம்
சீைம	ஐந்தில்	 ன் 	பங் 	என் ம்	ெபா வாக	ெசால்லப்பட்ட .	இ 	நிகழ்ந்த
கி.பி.1728-ல்.	
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ஏற்கனேவ	வழக்கிலி ந்த	ேச பதி	சீைம,	ெபரிய	மறவர்	சீைம	என் ம்	 திய
சீைம,	சின்ன	மறவர்	சீைம	என் ம்	வரலாற் 	ஆசிரியர்களால்	 றிக்கப்ெபற்ற .
ேம ம்	இந்த	 திய	சீைமயின்	அங்கங்களாக	மான	வீர	ம ைர,	தி ப் வனம்,
பைடமாத் ர்,	பாகேனரி	சக்கந்தி,	நா ேகாட்ைட	மல்லாக்ேகாட்ைட,	பட்டமங்கலம்,
அரளிக்ேகாட்ைட,	சத் 	சங்கார	ேகாட்ைட,	தி ப்பத் ர்,	பாைல ர்,
எ வன்ேகாட்ைட,	இரவிேசரி,	ெதன்னாைலக்	ேகாட்ைட,	காைளயார்	ேகாவில்,
ஆகிய	பாைளயங்கள்	இ ந்தன.	இந்த	பாைளயங்க க் 	தைலைம	இடமாக	ஒ
திய	ஊ ம்	நிர்மாணிக்கப்ெபற்ற .	அ தான்	இன்ைறய	ப ம்ெபான்
த் ராமலிங்கத்	ேதவர்	மாவட்டத்தின்	தைலநகரான	சிவகங்ைக	ஆ ம்.	

ஏறத்தாழ	 ந் 	ஆண் க க் 	 ன்னர்	காடாக	இ ந்த	இந்த	ப தியில்
சிவகங்ைக	நகர்	அைமந்ததற்கான	கைத	ஒன் 	பரவலாக	ேபசப்பட் 	வ கிற .
நா ேகாட்ைடயிலி ந் 	சசிவர்ணத்	ேதவர்	ஒ நாள்	இந்த	காட் ப்ப திக் ள்
வந்தெபா 	ஒ 	தவசீலர்	தியானத்தில்	இ ப்பைதக்	கண் 	அவைர	தரிசிக்க
அ கில்	ெசன்றார்.	அப்ெபா 	அங் 	தவசிக் 	பதில்	ஒ 	ெபரிய	ேவங்ைக
காணப்பட்டதாக ம்,	அதைன	கண் 	அஞ்சாமல்	அந்த	தவச்ெசல்வைரத்	ேத ய
ெபா 	ேவங்ைக	மைறந் 	 னிவர்	ெதன்பட்டதாக ம்	அவர்	சசிவர்ணத்
ேதவ க் 	ஆசிகள்	வழங்கியதாக ம்	அவர 	ேவண் ேகாளின்ப 	அங் 	ஒ
ஊரணி	ேதாற் விக்கப்பட்ட 	என்ப 	அந்தக்	கைத.	இேத	கைத	இன் ம்
மா தல்க டன்	சில	ப திகளில்	வழக்கில்	உள்ளன.	இந்தக்	கைதயின்
உண்ைமயான	பின்னணி	என்ன	என்பைத	சம்பந்தப்பட்ட	மன்னர்	சசிவர்ணப்	ெபரிய
உைடயாத்	ேதவர்	அவர்கள 	சக	ஆண் 	ஆயிரத் 	அ ற் 	ஐம்பதில்	பிரமாதீச
வ டம்	சித்திைர	இ பத் 	ஒன்றாம்	ேததி	(கி.பி.	1733)	வழங்கிய	ெசப்ேபட்
வாசகம்	ெதரிவிக்கின்ற .	இந்தச்	ெசப்ேபட் ல்,	
...	சாத்தப்ப	ஞானிகள்	ெவள்ைள	நாவல 	ஊத்தில்	தவ 	இ க்ைகயில்,	நாம்
கண் 	ெதரிசித்ததில்	உங்க க் 	நல்ல	ேயாக ம்	 திய	பட்ட ம்	வந் ,	நீ
யாைன	கட் 	சீைமயா வாய்	என் 	வி தி	ெகா த் ,	தஞ்சா ர்
ேபா ம்ப க் த்திர 	ெகா த்தப க் .	நான்	ேபாய்	 லி	 த்தி....	அவர்கள்
ஒத்தாைசயால்	இராமநாத ரம்	பவானி	சங் 	ேதவைன	ெஜயம்	ெசய் ,	வீரத்தின்
ேபரில்	ேகாவா ரில்	இ ந்த	சாத்தப்ப	ஞானியவர்கைளக்	 ட் 	வந் 	 ைச
பண்ணின	ஊத்தில்	தி க் ளம்	ெவட் ,	சிவெகங்ைக	என்ற	ேப ம்	வ ம்ப யாகச்
ெசய்த	தி க் ளத் க் ம்	வடக் 	காஞ்சிரங்கால்,	ெதன்	வடேலா ய	 த்த ப்



பாைதக் 	கிளக் ,	பண்ணி டக் 	பள்ளத் க் 	ெதற் 	பாலேம
ெதன்வடேலா ய	பாைதக் 	ேமற் ,	இந்	நான்ெகல்ைலக் ள்பட்ட	காட் க் ள்
இந்த	சாத்தப்ப	ஞானியா க் 	தவி க் 	மடம்	கட் க்	 த் 	இந்த	மடத்தில்

ைச	ெசய் ம்,	நவராத்திரி,	சிவராத்திரி,	 ைசக் 	நா 	ேகாட்ைட	ேசாள ரம்
ஆறாம்	 ளம்	கண்மாய்க்க க் 	கிழக் .	அந்தக்	கண்மாய்	ெபரிய	மைட
கிழேமேலா ய	வாய்க்கா க் த்	ெதற் 	க ங்காலக் 	தர்மத் க்கல்லான
சரகைண	ெதன்வடேலா ய	பாைதக் 	ேமற் 	ம தவயல்	கண்மாய்	நீர்ப்பி க்
வடக் 	இந்த	ெப நாங்ெகல்ைலக் ள்பட்ட	ம த	வயல்...	சகல ம்	தான
சாதனமாக..."	
என் [1]	சாத்தப்ப	ஞானியார 	ஆசி	ெபற்ற ம்,	பின்னர்	அவ க்காக	தி க் ளம்
ெவட் 	தி மடம்	கட் யதான	சாதனம்	ெசய் 	ெகா த்த ம்	 றிப்பிடப்பட்
உள்ள .	

அ 	 தலில்	சிவன 	கங்ைக	ேபால	 னிதமான	நீர்த்	 ைறயாக	க தப்பட்
சிவகங்ைகக்	 ளெமன	வழங்கப்பட்ட .	அந்தக்	 ளத்தின்	ேமற் 	 ைலயில்
திய	அரசின்	தைலைம	இடமான	ேகாட்ைட	அைமக்கப்பட்ட ம்,	பின்னர்
சிவகங்ைகக்	ேகாட்ைட	என ம்	ெபயர்	ெபற்ற .	அதைனச்	 ற்றி	நாளைடவில்
எ ந்த	மக்கள்	 யி ப் 	சிவகங்ைக	நகராயிற் .	

ம ைர	மாநகைர	ெதாண் த்	 ைற கத் டன்	இைணக் ம்	ெப 	வழி ம்,
தி ெநல்ேவலிச்	சீைமயிலி ந் ,	ஸ்ரீவில்லி த் ார்,	
அ ப் க்ேகாட்ைட,	மானவீர	ம ைர,	ெதாண் 	வழியாக	ேசாழ	நாட்ைட
இைணக் ம்	பைழய	வாணிகச்	சாத் 	வழி ம்	இைண ம்	இடத்தில்	 திய
சிவகங்ைகக்	ேகாட்ைட	நிர்மாணிக்கப்பட்ட .	ஏறத்தாழ	இராமநாத ரம்	ேகாட்ைட
அைமப்ைப	ேபான்ேற	ெசவ்வக	வ வில்,	ஆனால்	அகழி	இல்லாமல்	இ ப 	அ
உயர ம்	இரண் 	அ 	அகல ம்	ெகாண்ட	 ற் ச்	 வரினால்	அந்தக்	ேகாட்ைட
அைமக்கப்பட்ட .	ஒேர	 கப் 	வழிைய	உைடய	இந்த	ேகாட்ைடயில்	மன்னர
மாளிைக	ந ப்ப தியி ம்.	மாளிைகைய	ஒட் 	ராஜராேஜஸ்வரி	அம்மன்	ஆலய ம்,
ெதற்கில்	அரச	மகளிர 	 யி ப் ம்	வடக் ப்	ப தியில்	நீராழிக் ளம்,	உல்லாச
மண்டபங்கள்	ஆகியைவக ம்	நிர்மாணிக்கப்பட்டன.	சசிவர்ணத்	ேதவர
ைணவியார்,	அகிலாண்ட	ஈ வரி	நாச்சியார்	தி மணமாகி	கணவ டன்

நா ேகாட்ைட	வந்தெபா 	அவர 	வழிப 	ெதய்வமாகிய	இராமநாத ரம்
அரண்மைனயில்	உள்ள	ராஜராேஜஸ்வரி	அம்மன்	ஆலயத்தில்	இ ந் 	பி மண்
எ த் வந் 	நா ேகாட்ைட	மாளிைகயில்	ைவத் 	வணங்கி	வந்ததாக ம்,
அங்கி ந் 	சிவகங்ைக	அரண்மைன	அைமத்தெபா ,	அேத	 னித
பி மண்ைண	பீடத்தின்	அ யில்	ைவத் 	அதன்	மீ 	இந்த	ராஜராேஜஸ்வரி	பீடம்
தலி ம்,	பின்னர்	ெதய்வத்	தி ேமனி	ஸ்தாபித ம்	ெசய்யப்பட்டதாகச்

https://ta.wikisource.org/wiki/சீர்மிகு_சிவகங்கைச்_சீமை/சீமையாளும்_உரிமை_சசிவர்ணருக்கே#cite_note-1


ெசால்லப்ப கிற .	

இந்த	 திய	சீைமயின்	 தலாவ 	மன்னர்	சசிவர்ண	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர்.
இவ க் 	இ 	மைனவியர்	இ ந்தனர்.	ஒ வர்	இராமநாத ரம்	ேச பதி	மன்னர
மகள்	அகிலாண்ட	ஈஸ்வரி	நாச்சியார்	மற்றவர்	 தக்காள்	நாச்சியார்.
தலாமவ க் 	 ன் 	ெபண்க ம்,	பட்டாபி	ராம வாமி,	 வர்ணகிைளத்	ேதவர்

என்ற	இ 	ஆண்	மக்க ம்	இ ந்தனர்.	இவர்கள்	இ வ ம்	இளைமயில்
காலமாகிவிட்டனர்	என் 	ஊகிக்க	 கிற .	இதன்	காரணமாக	இரண்டாவ
மைனவிைய	மணந் 	அவர்	 லம்	 த் 	வ கநாதர்	 ன்றாவ 	மகனாகப்
பிறந்தார்	என் ம்	ெதரிய	வ கிற .	நா ேகாட்ைட	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர
தல்	மைனவியார 	ைமந்தர்	என்ற	ெபா ளில்	ெபரிய	உைடயாத்ேதவர்	என்ற

வி தி ம்	அர 	நிைலயிட்ட	என்ற	வி ம்,	ெதான்ைமயான	ேச பதி	மன்னர
ம்பத்ைதச்	ேசர்ந்தவர்	என்பைத	 றிக் ம்	'விஜய	ர நாத'	என்ற	ெதாட ம்

இைணந் 	இந்த	மன்னர 	அர 	ஆவணங்களில்	'அர 	நிைலயிட்ட	விஜய	ர நாத
சசிவர்ண	ெபரிய	உைடயாத்ேதவர்	என	 றிக்கப்பட் 	வரலாயிற் .	இவர 	ஆட்சிக்
காலத்ைத	அ தியிட் 	ெசால் ம்	ஆவணம்	எ ம்	கிைடக்காத
காரணத்தினால்,	இந்த	மன்னர்	கி.பி.	1749	வைர	ஆட்சி	ெச த்தியி க்க
ேவண் ம்	என	வரலாற்றில்	ஏற் க்	ெகாள்ளப்பட் ள்ள .	ெபா வாக	இவர
ஆட்சி	அைமதி ம்,	வளைம ம்,	மி ந்த	காலமாக	அைமந்தி ந்த .	அதி ம்
றிப்பாக	அண்ைமயில்	உள்ள	ம ைரச்	சீைமயின்	அரசியலில்	 ழப்பங்கள்	கலந் 	



	சசிவர்ணத்
ேதவர்	அரண்மைன.jpg

மக்கள்	அல்ேலாலப்பட்ட	 ழ்நிைலயில்,	இந்த	 திய	சின்ன	மறவர்சீைம	எவ்வித
பிரச்சைன மின்றி	மக்கள 	ஆன்மீக,	ச தாய	நற்பணிகளில்	அக்கைற	ெகாண்ட
அரசாக	ெசயல்பட் 	வந் 	இ ப்ப 	ஒ 	அரிய	சாதைனயா ம்.	இதற் 	ஏ வாக
அைமந்த	அன்ைறய	தமிழக	அரசியல்	வரலாற்ைற ம்	ஓரள 	அறிந் 	ெகாள்வ



இங் 	அவசியமாகிற .	

சிவகங்ைகச்	சீைம	என்றெதா 	 தியெதா 	அர 	உதயமான	ெபா 	தமிழகம்
ைமக் ம்	கடந்த	 ன் ற் 	ஐம்ப 	ஆண் களாக	ஒேர	தன்னரசாக

ம ைரைய ம்,	தி ச்சிைய ம்	ேகாநகராக	ெகாண் 	ஆட்சி	ெசய் 	வந்த	ம ைர
நாயக்கர்	அர 	அப்ெபா 	அஸ்தமனத்ைத	எட் க்	ெகாண் ந்த .	அந்த
அரசின்	கைடசி	ராணியாக	விளங்கிய	ராணி	மீனாட்சியின்	தற்ெகாைல டன்	அந்த
அர 	கி.பி.	1736-ல்	 ற் ப்	ெபற்ற .	அந்த	ஆட்சிக்	கட் லில்	அம வதற்
ஆைசப்பட்ட	ராணியின்	உறவினரான	பங்கா 	தி மைலயின்	 யற்சிகள்	ஒ 	 றம்
இ க்க,	தமிழகம்	 வதற் மான	ேமலாண்ைம	உரிைமைய	ஐதராபாத்
நிஜாமிடமி ந் 	ெபற்றி ப்பதாக	 றிக்ெகாண் 	ஆற்கா 	நவாப்	பதவிக்
சாந்தா	சாகி 	ஒ 	 ற ம்,	வாலாஜா	 கம 	அலி	மற்ெறா 	 ற மாக
ேபாட் யிட் 	தி ச்சி,	ம ைரச்	சீைம	மக்கைள	ஆட் ப்	பைடத்த டன்,
தாரா ரத்தில்	இ ந் ,	களக்கா 	வைரயிலான	பாைளயக்காரர்கைள	தங்கள
கட் ப்பாட் ற் ள்	ெகாண் 	வர	இந்த	நவா கள்	பலவா 	எத்தனித்தனர்.	

தமிழகத்தில்	அரசின்	ச ைகக டன்	வியாபாரம்	ெசய் 	லாபம்	ஈட் வதில்
ைனந்தி ந்த	பிெரஞ் 	கிழக்கிந்திய	கம்ெபனி ம்	ஆங்கில	கிழக்கிந்தியக்

கம்ெபனி ம்	 ைறேய	இந்த	'ேபாட் 	நவாப் கைள'	ஆதரித் 	அவர்க க்
தங்கள 	தற்காப் 	பைடகைள	ெகா த் 	உதவி,	அரசியல்	ஆதாயம்	ெபற
யன்ற டன்	தமிழக	அரசியலின்	தைல	விதிைய	நிர்ணயிக் ம்

காரணிகளாக ம்	விளங்கினர்.	இத்தைகய	 ழப்பமான	 ழ்நிைலயில்
சிவகங்ைகச்	சீைமயின்	சின்ன	மறவர்	அர 	இயக்கம்	தைடேய மில்லாத
நிைலயில்	அ த் ள்ள	ேச பதியின்	ஆட்சிக்	 கைள	அ ெயாற்றிப்
பின்பற்றியவா 	நைடெபற் 	வந்த .	

சீைமயின்	நிர்வாகத்தில்	சசிவர்ணத்	ேதவர்	மி ந்த	கவனம்	ெச த்தி	வந்தார்.
ஏற்கனேவ	தம 	மாமனார்	 த் 	விஜய	ர நாத	ேச பதி	மன்னரால்
ெவள்ளிக் றிச்சி	மாகாணத்தின்	ஆ நராகப்	பணியாற்றிய	 ன்	அ பவம்
அவ க் 	இப்ெபா 	ைக	ெகா த்த .	பா காப்பாக	பல	 திய
பாைளயங்கைளத்	ேதாற் வித் ,	 திய	பாைளயக்காரர்க ம்,	காவலர்க ம்
நியமனம்	ெசய்யப்பட்டனர்.	ேதச	காவல்,	தலங்காவல்,	திைச	காவல்,
ெதற்கத்தியான்	காவல்	என்ற	அைமப் கள்	சிறப்பாக	இயங்கின.	பண்ைடய
ஆட்சிக்காலம்	ெதாட் 	இ ந் 	வந்த	நாட் 	பிரி கள்	மாற்றமில்லாமல்	ெதாடர்ச்சி
ெபற்றன.	இந்த	 திய	சீைமயில்	ஒல்ைல ர்	நா ,	கானா ,	 றமைல	நா ,
தி ப்பத்தார்	நா ,	தாைழ ர்	நா ,	ெதன்னாைல	நா ,	இராஜகம்பீரநா ,	 ரபி
நா ,	கானப்ேபர்நா ,	பாைல ர்,	மங்கல	நா ,	 னல்பரைள	நா ,	கல்லக	நா
என்ற	நா கள்	அைமந் 	அணி	ெசய்தன.	



இைவக க் 	அ த் 	சி 	பரப் ,	வள	நாடா ம்.	ேகரள	சிங்க	வளநா ,
ராேஜந்திர	மங்கல	வளநா 	என்பன	ேபான் .	இைவக க் 	இைணயான
இன்ெனா 	ெதா ப் 	 ற்றம்	எனப்பட்ட .	இந்த	 திய	சீைமயில்	கானப்ேபர்
ற்றம்,	 த் ார்	 ற்றம்,	பாக ர்	 ற்றம்,	 க ர்	 ற்றம்	என்பன	அன்றைய

வழக்கில்	இ ந்த	 ற்றங்கள்	ஆ ம்.	இந்த	பழைமயான	நிலப்பரப் கைளத்	தவிர
மாகாணங்கள்	என்ற	 திய	ெதா ப் ம்,	பின்னர்	இ ந் 	வந்த 	ெதரிய	வ கிற .
சிவகங்ைகச்	சீைமயின்	ஆவணங்களிலி ந் 	இந்த	மாகாணம்	என்ற	ஊர்த்
ெதா ப் 	மிக	பிற்பட்ட	கால	அைமப் கள்	என்ப 	ெதரிய	வ கின்றன.	அைவ
தி ப் வனம்,	 த் 	நா ,	எ வன்	ேகாட்ைட,	அழகா ரி,	ேமல	மாகாணம்,	நா
ேகாட்ைட,	எமேனஸ்வரம்,	ெபான்ெனாளிக்	ேகாட்ைட,	பாைள ர்	என்பனவா ம்.	
இந்த	மன்னர 	ஆட்சியில்	தி க்ேகாயில்	தர்மமாக	பல	ஊர்கள்	இைறயிலியாக
வழங்கப்பட்டன.	அன்றாட	 ைஜ,	ைநேவத்தியம்	ேபான்ற	ைகங்கர்யங்க க் ம்
ேவ 	பல	தி ப்பணிக க் ம்	இந்த	ஊர்களின்	வ வாய்	பயன்ப த்தப்பட்ட .
ேம ம்	தி மடங்க ம்,	அன்ன	சத்திரங்க ம்	இந்த	மன்னர 	தண்ணளியில்
தங்கள 	தி ப்பணிகைளச்	சிறப்பாக	ெதாடர்ந் 	வந்தன.	இவர 	இந்த
நற்பணிக க் 	ஊக் விப் ம்,	உரிய	ஆேலாசைனைய ம்	வழங்கி	உத ம்
பிரதானியாக	 த் மார	பிள்ைள	என்பவர்	பணியாற்றி	வந்தார்.[2]	தன 	இ தி
காலத்ைத	இவ்விதம்	சிறந்த	ஆன்மிகப்	பணிகளில்	ெசலவழித் 	வந்த	இந்த
மன்னர்,	ஒ 	நாள்	பிரான்மைல	ெசன்றார்.	மங்ைக	பாகர்	 வாமிைய ம்	ேதங் ழல்
அம்பிைகைய ம்	தரிசனம்	ெசய் 	விட் 	பல்லக்கில்	சிவகங்ைக	தி ம்பிக்
ெகாண் ந்தார்.	மைறந்தி ந் 	 றிபார்த் 	எறிந்த	எதிரி	ஒ வன 	கட்டாரி
தாக் தலினால்	உயிர் றந்தார்.	

சிவகங்ைகத்	தன்னரைசத்	ேதாற் வித்த	சசிவர்ண	ெபரிய	உைடயாத்ேதவர
ெசம்ைமயான	ஆட்சி	கி.பி.	1749	வைர	(இ ப 	ஆண் கள்)	நீ த்தன.	 திய
சிவகங்ைகச்	சீைம	பல	 ைறகளி ம்	 ன்ேன வதற் 	வழிவ த்த .	ஒ
நாட் ன்	வரலாற்றில்	இ ப 	ஆண் கள்	என்ப 	ஒ 	சி 	கால	வரம் தான்.
என்றா ம்,	மன்னர்	சசிவர்ணத்	ேதவர்,	தம 	 ந்ைதய	ேச பதி	சீைமயின்
ெதாண் த்	 ைற கம்,	ெவள்ளிக் றிச்சி	ஆ நர்	பணிகளில்	ெபற் 	இ ந்த
நிர்வாக	அ பவத்ைதப்	பயன்ப த்தி ம்,	ேச பதி	மன்னர 	ேச 	நாட் 	ஆட்சி
ைறகைள	நைட ைறப்ப த்தி ம்	வந்தார்.	அன்ைறய	நிைலயில்,	சிவகங்ைகச்

சீைம	மக்கள 	ஆன்மீக	வளர்ச்சிைய	ஊக் விக் ம்	சாதைனகைளச்
ெசயல்ப த் வதாக	இ ந்த .	இந்த	மன்னர்,	மக்கள 	வழிபாட் த்	தலங்கள்,
தி மடங்கள்,	அன்னகத்திரங்கள்	ஆகியைவ	சிறப்பாக	பராமரிக்கப்ப வதற்காக,
தக்க	ெதாைகயிைன	வ வாயாக,	ெபறத்தக்க	ஊர்கைள ம்,	ஏந்தல்கைள ம்
இைறயிலியாக	-	சர்வ	மான்யங்களாக	அந்த	அைமப் க்க க் 	வழங்கினார்.[3]	
கி.பி.1729	 தல்	கி.பி.	1749	வைரயிலான	கால	கட்டத்தில்,	ஏராளமான

https://ta.wikisource.org/wiki/சீர்மிகு_சிவகங்கைச்_சீமை/சீமையாளும்_உரிமை_சசிவர்ணருக்கே#cite_note-2
https://ta.wikisource.org/wiki/சீர்மிகு_சிவகங்கைச்_சீமை/சீமையாளும்_உரிமை_சசிவர்ணருக்கே#cite_note-3


அறக்ெகாைடகள்	இந்த	மன்னரால்	வழங்கப்பட்டதற்கான	 றிப் கள்	மட் ம்
சிவகங்ைக	ேதவஸ்தான	பதிேவ களில்	காணப்ப கின்றன.	கல்லி ம்,
ெசம்பி ம்,	ஒைலப்	பட்டயங்களி ம்	ைகச்சாத்திட் 	வழங்கப்பட்ட	இந்த
ஆவணங்களில்	பல,	சரியான	பராமரிப் ம்,	கவன ம்	இல்லாமல்,	கால	நீட்சியில்
அழிந் 	ெகட் ப்ேபாயின.	மிக ம்	அ ம்ெப ம்	 யற்சியில்	ேசகரிக்கப்பட்ட	இந்த
சர்வமான்ய,	தான	சாதன	பட்டயங்கள்	சில	இந்த	 லில்	ெகா க்கப்	பட் ள்ளன.	

கிைடக்கப்	ெபற் ள்ள	தகவல்களின்ப ,	இந்த	மன்னர்,	இைளயான்
இராேஜந்திர	ேசாழீஸ்வர	ஆலயம்,	ம ைர	மீனாட்சி	 ந்தேர வரர்	ஆலயம்,
காைளயார்	ேகாவில்	வாள்ேமல்	நடந்த	அம்மன்	ேகாவில்,	தி வா ர்	தியாகராஜ
வாமிகள்	ஆலயம்,	அலட்சிய	ஐயனார்	ஆலயம்,	அழகச்சி	அம்மன்	ஆலயம்	ஆகிய

தி க்ேகாயில்களின்	பால்	மி ந்த	ஈ பா 	ெகாண் ந்தார்	என்ப 	ெதரிய
வ கிற .	எமேனஸ்வரம்	சத்தியவாசக	 வாமி	மடம்,	தி வாவ ைற	மடம்,
மானாம ைர	பி ந்தாவன	மடம்,	தமிழ்ப் லவர்கள்,	வடெமாழி	வியாகரண
பண் தர்கள்	மற் ம்	பல	தனியார்க ம்	இந்த	மன்னர 	தண்ணளியில்
அறக்ெகாைடகள்	ெபற் 	வாழ்ந் 	வந்தனர்	என்ப 	ெவள்ளிைட.	

இேதா	அந்த	அறக்ெகாைடகளின்	பட் யல்.	(கிைடத் ள்ள	 றிப் களின்ப )	

���������	�����������
1.	தி க்ேகாயில்கள்	

கி.பி.1732	
இராேஜந்திர	ேசாளிஸ்வரர்	ஆலயம்	இைளயான் .	

சித் 	ஊரணி(எமேனஸ்வரம்	வட்டம்)	

	

1733 அந்தேனந்தல்	(காைளயார்	ேகாவில்
வட்டம்)

வாள்ேமல்	நடந்த	அம்மன்
ேகாவில்	
காைளயார்	ேகாவில்

1738 டேவலி	(எமேனஸ்வரம்	வட்டம்) க த்தப்	பால	அழகச்சி
அம்மன்	தி க்ேகாயில்

1734 தி ைடயா ரம் இைளயாங் 	ராேஜந்திர
நாயனார்	தி க்ேகாயில்

1740 ெத. க்ேகாட்ைட தி வா ர்	தியாகராஜ
வாமிகள்	ஆலயம்



1747 பட்டம்	தவிர்த்தான்	(பார்த்திப ர்	வட்டம்)
மங்ைக	ஏந்தல்,	 லவன்	ஏந்தல்

அலட்சிய	ஐயனார்	ேகாவில்	
ம ைர	மீனாட்சி
ந்தேரஸ்வரர்	ஆலயம்

	
	

2.	தி மடங்கள்	

1733 எமேனஸ்வரம் சிதம்பரம்	சத்திய	வாசக
வாமியார்	மடம்

1745 வஞ்சிக் ளம்

தி வண்ணாமைல	பி ந்தாவன
மடம்	
மானாம ைர	பி ந்தாவன	மடம்
(இனாம்)

	 வடக் சந்த ர் பி ந்தாவனம்	மடம்
அக்கிரஹாரம்,

1751 நாதன்வயல்,	பாணன்
வயல் தி வா ர்	பண்டார	சந்நதிக்

	
3.	தமிழ்ப் லவர்கள்	மற் ம்	சான்ேறார்கள்	

1728 எலிக் ளம் சங்கர	ஐயர்,	தர்மாசனம்

1730 ன்னக் 	ஏந்தல்
(மங்கலம்	வட்டம்) தர்மாசனம்

1732 ெசக்க 	சிரமம், சத்தியாதபிள்ைள,	ஜீவிதம்

	 வடமைலயான் நயினார்	 கம ,	ஜீவிதம்

	 பாப்பா 	ேசாழகிரி வடமைல	ஐயங்கார்,	தர்மாசனம்

	 டன் ளம்	காமனிேதரி
அ ணாசலம்	ெசட் ,	இனாம்	சிற்றம்பலக்
கவிராயர்,	ஜீவிதம்	ேதவராஜ	ஐயங்கார்,
தர்மாசனம்.



கி.பி.
1733

ணப்பன்	ஏந்தல் தி ேவங்கடம்	ஐயங்கார்

	
ெசல்ல	ச த்திரம்,	நாகன்
ஏந்தல்,	(எமேனஸ்வரம்
வட்டம்)

ஊழியமான்யம்	
தர்மாசனம்

	

	 எமேனஸ்வரம் சிதம்பரம்	சத்திய	வாசக	 வாமிகள்
மடம்,	தர்மம்

	 கிழ ர்	(எமேனஸ்வரம்	வட்டம்) அனந்த	கி ஷ்ண	சாஸ்திரி

	 சவரப்பள்ளம் ஊழியமான்யம்

	 ேவம்பங் ளம்	(பார்த்திப ர்
வட்டம்) தர்மாசனம்

	 ேமலக்	ெகான்னங் ளம் மங்ைகநாத	கவிராயர்

	 ஏனாதி	(எமேனஸ்வரம்	வட்டம்) தர்மாசனம்

	 ெகான்னன் ளம் தி வாவ ைற,	 ப்பிரமணிய
பண்டாரம்

	 வாணியேரந்தல்	(மாறநா 	வட்டம்) சங்கர	சாஸ்திரி

	 வி	ஏந்தல்	(மாறநா 	வட்டம்) தர்மாசனம்

	 கட்டான்	ஏந்தல்	(பார்த்திப ர்
வட்டம்) அழகர்	ஐயங்கார்

1734 அகர	ஏந்தல்	(எமேனஸ்வரம்
வட்டம்) தர்மாசனம்

1737

ந்தர	நடப் 	(காைளயார்	ேகாவில்
வட்டம்)	வாலக்கா 	ஏந்தல்,
சக்ைகயன்	ஏந்தல்,
ண்டக் றிச்சி

ேசஷாச்சலம்	ஐயங்கார்	தர்மாசனம்
கரியமாணிக்க	பட்டர்,	இனாம்
க ப்பன்	ெசட் 	வைக,	இனாம்
அழகன்	ஐயன்

ெசங் ளம்	பைடக் 	வீங்கி, ப்பிரமணிய	ஐயர்,	இனாம்	 ப்



1738 ஆவன் ளம்,	பிலார்	பீச்சப்	படக்கி,
பன்னீர் ளம்	 ரவந்தி

ஐயர்,	இனாம்	நாராயண	ஐயர்,
இனாம்

	 ரவந்தி அனந்த	நாராயணன்

1739 ேமலக் றிச்சி அ ணாசலம்	ெசட் யார்

	 கள்ளர் ண் இனாம்	அனந்தகி ஷ்ண	ஐயங்கார்,
தர்மாசனம்

	 பாணன்	ஏந்தல் அழகாத்திரி	ஐயங்கார்,	தர்மாசனம்,

	 மாணிக்கேனந்தல்	(சாக்ைக
வட்டம்) ேகாபாலதீட்சிதர்,	தர்மாசனம்

கி.பி
1740 ம தாணி	வயல்	(சாக்ைக	வட்டம்) இராமா	சாஸ்திரி,	தர்மாசனம்

	 ட் 	வயல்,	ெசட் 	வயல் ப் 	ஆசாரியார்,	தர்மாசனம்

	

	 வாணிேயந்தல்	(அமராவதி
வட்டம்) ப் 	ஐயன்,	தர்மாசனம்

	 உம்மாங்கல் லட் மண	ஐயங்கார்,	தர்மாசனம்

	 ெத. க்ேகாட்ைட ப் 	ஐயர்,	ெலட் மி	அம்மாள்,
தர்மாசனம்

1741 க ேவல றிச்சி	ெசங்கமைட அ மந்தராயன்	ேசரி	அழகிரி
சாஸ்திரி

	 ஆச்சனக் ஊழியமான்யம்

	 பா ர்	ஒைட த் மரா	பிள்ைள,	இனாம்

1742 ெப ஞ்சானி	சாமா	பாப்பன்
ஏந்தல்	(மங்கலம்	வட்டம்)

ப்பன்	ெசட் யார்,	ஜீவிதம்	ஊழியர்
மான்யம்

1743 உதாரப் ளி	(மங்கலம்	வட்டம்) தர்மாசனம்



1745 அலவன் ளம்	ெசங் ளம் ெசாக்கநாதப் லவர்,	ஜீவிதம்	சீனிவாச
சாரியார்,	அழகிரி	ஐயங்கார்,
(மானாம ைர)

	 பள்ளிச்ேசரி	(மங்கலம்	வட்டம்) ெப மாள்	ஐயர்,	ஜீவிதம்

	 நத்ைத	ெபா க்கி சீனிவாச	ஐயங்கார்,	தர்மாசனம்

1746 காடன்	ஏந்தல்	பன்னீர்க் ளம் பரமசாஸ்திரி,	தர்மாசனம்	தர்மாசனம்

1747 ெசந்தட் 	ஏந்தல்	(மாறநா ) ஊழியமான்யம்

	 க தக் 	ேசாைலயார் இராமலிங்க	 வாமிகள்

	 ஏந்தல்	(பார்த்திப ர்	வட்டம்)
வரிைச	ஏந்தல்	(மாறநா 	வட்டம்)

தி ேவங்கடத்தய்யர்,	தர்மாசனம்
தர்மாசனம்.

	 சாமைட	இ ப்பன்	ஏந்தல்
(மங்கலம்	வட்டம்) வி வநாத	ஐயர்,	தர்மாசனம்

1748

வாைகக் ளம்	கங்ைக	ெகாண்ட
ஏந்தல்,	பாவயன்	ஏந்தல்,
சி வாணி	வயிர 	ஏந்தல்,
சின்ன	ெகாண்

க ப்பஞ்ெசட் 	வைக,	இனாம்	அழகர்
ஐயங்கார்,	இனாம்	அண்ணாசாமி
ஐயங்கார்,	இனாம்	ேவங்கட	 த்
ஐயர்,	ஊழியம்.

இந்த	அறக்ெகாைடகைள	வழங் வதில்	அக்கைற	ெகாண் ந்த	மன்னர்
சசிவர்ணத்	ேதவைரப்	ேபால்	அவர 	அரசமாேதவியான	அகிலாண்ட	ஈ வரி
நாச்சியா ம்	மிக்க	ஆர்வத் டன்	இ ந் 	வந்தார்.	இராமநாத ரம்	ேச பதி
மன்னர 	 தல்வியார்	என்ற	வைகயில்	ேச பதி	மன்னர்கள 	அரச
பிராட் க க் ரிய	ஆன்மிகப்	பி ப் ,	இவ க் ம்	இ ந்த 	என்பைத	அவர
ெபயரால்	வழங்கப்பட்ட	கீழ்க்கண்ட	அறக்ெகாைடகளில்	இ ந் 	அறிய

கிற .	இராணி	அகிலாண்ட	ஈஸ்வரியின்	அறக்ெகாைடகள்:	

தி க்ேகாயில்கள்

கி.பி.
1732

சித் 	ஊரணி	(எமேனஸ்வரம்
வட்டம்)

இராேஜந்திர	ேசாளிவரர்	ஆலயம்
இைளயான்

	

தனியார்கள்



கி.பி.
1733

இளம ர்	(எமேனஸ்வரம்
வட்டம்) ஊழியமான்யம்

1742 பாப்பான்	ஏந்தல்	(மங்கலம்
வட்டம்) ஊழியமான்யம்

	 அ வாணி	(மங்கலம்
வட்டம்) ஊழியமான்யம்

1743 லிஅ 	(மங்கலம்	வட்டம்) அனந்த	ஐயர்,
இனாம்.

இந்த	ராணியார்,	மன்னர்	சசிவர்ணத்	ேதவர 	இறப்பிற் 	 ன்னேர	கி.பி.	1744-ல்
இறந் 	இ க்கலாம்	என்பைத ம்	இங்ேக	ஊகிக்க	 கிற .	மன்னர
நிலக்ெகாைடகள்	பற்றி	கிைடத் ள்ள	சில	ெசப்ேப களின்	உண்ைம	நகல்	இங்
ெகா க்கப்பட் ள்ள .	

1.	சிவகங்ைகச்	ெசப்ேப 	

இந்த	மன்னர்	வழங்கி ள்ள	ெசப்ேப கள்	பல.	ஆனால்	நமக் 	கிைடத் ள்ள	இந்த
மன்னர 	நான் 	ெசப்ேப களில்	 தலாவ 	இ .	18.4.1733	ேததியன் ,
சிவகங்ைக	தி க் ளத்தின்	கைரயில்	சாத்தப்ப	ஞானியார 	மடத்தில்	 ைஜ,
பரேதசி	நித்திய ைஜ,	நவராத்திரி	 ைஜ,	சிவராத்திரி	 ைஜ	ஆகிய	நடத்தி
ைவப்பதற் 	ஏ வாக	ம தவயல்	ஏந்தல்	சர்வ	மான்யமாக	வழங்கப்பட்டதற்கான
தானசாசனம்	இ .	ம ைர	நீதிமன்றத்தில்	உள்ள .	

1.	 ஸ்ரீ	 பமஸ் 	சாலிவாகன	சகாப்தம்	1655	கலி க	சகாப்தம்	
2.	 4834	இதின்	ேமல்	ெசல்லா	நின்ற	பிரமாதீச	ஸ்ரீ	சித்திைர	மீஉ	
3.	 21ந்ேததி	 தன்	கிழைம ம்	ப ர்ணமி ம்	 வாதி	நட்சித்திர ம்	வி ச.	

4.	 பலக்கின ம்	 ய	 பேயாக	 பதினத்தில்	ஸ்ரீமன்	மகா	மன்
5.	 டேல ரன்	தளவிபாடன்	பாசக்கி	தப் வராய	கண்டன்
6.	 வராய	கண்டன்	கண்டநா 	ெகாண் 	ெகாண்ட	நா 	 டாதான்

7.	 பாண் 	மண்டல	தாபநாச்சாரியான்	ேசாளமண்டல	சண்டப்	பிரச
8.	 ண்டன்	ஈளமண்டல ம்	ெகாண் 	யாழ்ப்பாண	பட்டண ம்	ெகச
9.	 ேவட்ைட	கண்ட ளிய	ராசாதி	ராசன்	ராச	பரேம வரன்	ராச

10.	 மார்த்தாண்டன்	ராசாக்கள்	தம்பிரான்	ரவி லேசகரன்	ெதாட் ய



11.	 தளவிபாடன்	ஒட் யர்	ேமாகம்	தவிள்த்தான்	 க்க	தளவிபாட
12.	 ன்	சம்மட் றாயன்	இவளி	பாவ 	மிதித்	ேத வார்	கண்டன்	

13.	அ பதி	ெகசபதி	நரபதி	பிரிதிவி	ராச்சியம்	அ ளா	நின்ற	ேச 	
14.	காவலன்	ேச 	 ல	 ரந்தரன்	ராமானாத	சாமி	காரிய	 ரந்தரன்	
15.	இளம்	சிங்கம்	தளம்	சிங்கம்	ெசாரி த் 	வன்னியன்	ெதாண் 	
16.	யன்	 ைறகாவலன்	ைவைக	வழநாடன்	தாலிக்கி	ேவலி...	
17.	ெகாட்டமடக்கி	அரசராவணராமன்	ெய த்தார்கள்	மார்பில்	ஆணி	
18.	சிவ ைச ரந்தரன்	ெசம்பி	வளநாடன்	காத் ாரான	 ேலாத் 	
19.	 ங்கன்	ேசாள	நல் ர்	கீள்பால்	விைரயாத	கண்டனிலி க் ம்	
20..	இரண்ணிய	கர்ப்ப	அர பதி	ெர நாத	ேச பதி	 த்திரன்	
21	விஜய	ெர நாத	ேச பதி	அவர்கள்	ம மகன்	 ளந்ைத	நகராதிபதி	
22.	யன்	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவரவர்கள்	 த்திரன்	 ரீம 	
23.	அர 	நிைலயிட்ட	 த் 	விஜய	ெர நாதச்	சசிவர்ண	ெபரிய	
24.	உைடயாத்	ேதவரவர்கள்	நா 	ேகாட்ைடயிலி ந் 	ேவட்ைடக்	
25.	 	வந்த	இடத்தில்	ேகாவா ர்	ராசபாச	அகம்ப ய	தாரரான	வீர	
26.	ப்பன்	ேச ைவ	மகன்	சாத்தப்ப	ஞானி	ெவள்ைள	நாவல 	ஊத்தில்	
27.	தவசி க்ைகயில்	நாம்	கண் 	ெதரிசத்ததில்	உங்க க் 	நல்ல	ேயாக ம்	
28.	 திய	பட்ட ம்	வந் 	நீ	யாைனகட் 	சீைம	ஆ வாய்	ெயன் 	வி தி	ெகா	
29.	 த் 	தஞ்சா ர்	ேபா ம்ப 	உத்திர 	ெகா த்தப க் 	நான்	ேபாய்	 லி 	
30.	த்தி	அவர்கள்	ெகா த்த	ஒத்தாைசயால்	றாமனாத ரம்	பவா 	சிங் 	
31.	ேதவைன	ெசயம்	ெசய் 	வீரத்தின்	ேபரில்	ேகாவா ரில்	இ ந்த	சாத்தப்ப	
32.	ஞானிையக்	 ட் 	வந் 	 ைசபண்ணின	ஊத்தில்	தி க் ளம்	
33.	ெவட் 	சிவகங்ைக	என்ற	ேபர்	வ ம்ப யாக	ெசய்த	தி க் ளத் க் ம்	
34.	வடக் 	காஞ்சிரங்கால்	ெதன்வடேலா ய	 த்த ப்	பாைதக் 	கிளக் 	பன்னி	
35.	 டக் 	பள்ளத் க் த்	ெதற் 	பாலேம 	ெதன்வடேலா ய	பாைதக் 	ேமற் 	
36..	இந்நாங்	ெகல்ைலக் ட்பட்ட	காட் க் ள்	இந்த	சாத்தப்பஞானி	
37,	யா க் 	தவ க் 	மடங்கட் க்	 த் 	இந்த	மடத்தில்	 	 ைச	ெசய்	
38.	 ம்	பரேதசி	நித்திய	 ைச	நவராத்திரி	சிவராத்திரி	 ைசக் 	நா 	
39.	ேகாட்ைட	ேசாள ரம்	உள்கைடயில்	ஆறாங் ளம்	கண்மாய்	
40.	கைரக் 	கிழக் 	அந்தக்	கண்மாய்	ெபரிய	மைட	கிழேமேலா ய	ேபாபதி	
41.	கா க் 	ெதற் 	க ங்காலக் 	தர்மத் க்	கல்லான	சரகைண	ெதன்	
42.	வடேலா ய	பாைதக் 	ேமற் 	ம தவயல்	கண்மாய்	நீர்பி க் 	
43.	வடக் 	ெப நாங்ெகல்ைலக் ள்பட்ட	ம தவயல்ேயந்த ம்	
44.	நஞ்ைச	 ஞ்ைச	மாவைட	மரவைட	திட் த்திடல்	கீழ்ேநாக்கிய	
45.	கிணர்	ேமல்ேநாக்கிய	மரம்	சகல ம்	தான	சாதனமாக	வரியிைற	
46.	ஊதிய ம்	சகல ம்	சர்வ	மானியமாக	



47.	(ஆ கம்	சகாயம்)	கட்டைளயிட்டப யினாேல	கல் ம்	காேவரி ம்	
48.	 ல் ம்	 மி ம்	ஆதிசந்தி ர்க்கம்	வைரக் ம்	 த்திர	ப த்திர	பரம்பைரயார்	
49.	ஆண் 	அ பவித் க்	ெகாள்ளக்	கடவாராக ம்	ராச 	சாத்தப்ைபயா	
50.	என் 	ேபர்	ெகா த் 	சிங்க கத்தரணயல்	தி சங் ...	
51.	சங் 	ேசகண் 	காவிக் ைட	ெசண்டா	அன்னக்ெகா 	வி 	
52.	 ம்	 த்தி ப்பதால்	இந்த	தர்மத்ைதப்	பரிபாலனம்	பண்ணி	
53.	ன	ேபர்கள்	காசியி ம்	ராேம வரத்தி ம்	ேகா 	சிவலிங்கப்	பிரதிஷ்ைட,	ேகா
பிரம்ம	பிரதிஷ்ைட ம்	பண்ணி	
54.	ன	 கத்ைத	யைடவார்கள்	யிந்த	தர்மத் க் 	அகிதம்	பண்ணி	
55.	னவன்	ெகங்ைகக்	கைரயில்	காராம்	ப ைவ ம்	பிராமண	ஸ்ரீைய ம்	
56.	சி ைவ ம்	வைதபண்ணின	ேதாசத்தில்	ேபாகக்	கடவாராக ம்	
57.	யிந்த	தர்மசாதனம்	ெய திேனன்	ராயசம்	ேவலா தம்	உத்திர ப்ப க் 	இந்த
பட்டயம்	ெவட் த்	தந்த .	
58.	தா மான	ஆசாரி	மகன்	ைதயல்	பாகம்.		

2.	இைளயான் 	ெசப்ேப 	

இைளயான் யில்	உள்ள	ராேஜந்திர	ேசாழீஸ்வரர்	ஆலயத் க் 	கி.பி.1733
தி ைடயா ரம்	என்ற	ஊரிைன	சர்வமானியமாக	வழங்கியைத	இந்த	ெசப்ேப
றிப்பி கிற .	இதைன	வழங்கியவர்	மன்னர்	சசிவர்ண	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர்.	

1.	ஸ்ரீமன்	மகாமண்டேல பரன்	அரிய ரத்	
2.	ளவிபாடன்	பாைசக்கி	தப் வறாயிர	கண்டன்	 ள	
3.	றாயர்	கண்டன்	கண்டநா 	ெகாண் 	ெகாண்டநா 	 ட	
4.	தான்	பாண் 	மண்டல	தாபனா	சாரியன்	ேசாழ	
5.	மண்டல	பிறதி னாபானாசாரியான்	ெதாண்ட	மண்	
6.	டல	பிரசண்டப்	பிறசண்டன்	ஈள ங்	ெகாங் ம்	யா	
7.	ள்ப்பான	பட்டண ம்	ேக 	மண்டல 	மளித் 	ெக	
8.	சேவட்ைட	ெகாண்ட ளிய	நாசாதிறாசன்	றாசபரேம பர	
9.	ன்	றாசமாத்தாண்டன்	றாசெகம்பீரன்	றாச லேசகரன்	இ	
10.	 	பாவ 	மிதித்ேத பார்	கண்டன்	சாவக்காற	கண்	
11.	டன்	சாமித்ெதாராகிய	மிண்டன்	பஞ்சவற்ணறாய	
12.	றா த்தன்	ப வார்	கண்டன்	ெசாரி த் 	வண்	
13	ணியன்	திலத தல்	மடல்	மாதர்	மடெல ம்	வ 	
14.	 கன்	காமிகா	கந்தப்பன்	சங்கீத	சா த்தி	
15.	ய	வித்தியா	விேனாதன்	வீரதண்ைட	ேசமத்தைல	
16.	விளங் 	மி தாளினான்	வில் க் 	விமர்பரிக்	
17.	 ந லன்	பரதநாடகப்	பிறவிணன்	வலியச்ச வி	
18.	வளியிடக்கால்	நீட் 	தாலிக் 	ேவலி	தத் றாதிய	



19.	ள்	மிண்டன்	இளஞ்சிங்கம்	தளசிங்கம்	ஆத் பாச்சி	
20.	கடல்ப்பாச்சி	மதப் லி	அைடக்கலங்	காத்தான்	 	
21.	 க்கர்	ேமாகந்	தவிள்த்தான்	 க்கர்	தளவா	
22.	டன்	ஒட் யர்	ேமாகந்	தவிள்த்தான்	ஒட் யர்	தள	
23.	விபாடன்	வீரெலட் மி	விைசய	ெலட் மி	காந்	
24.	தன்	அ மக்ெகா 	ெக டக்	ெகா 	விளக் ம்	வி	
25.	 தாளினான்	ெசங்காவிக்	ெகாைடேயான்	கயனா	
26.	த	 வாமி	காரியர்	 ரந்தரன்	காைள	நாயகர்	 ர	
27.	ந்தரீகான்	ேச 	 ல	தராதரீகாரன்	ேச 	இ	
28.	லட்ச ரந்தரீகறான்	ெதாண் த் ைறக்	காவ	
29.	லன்	சிவ சா ரந்தரீகாரன்	 ஷ்ட்ட	நிக்	
30.	க	சிஷ்ட்ட	பரிபாலகன்	அறி	
31.	 க் 	அகஸ்த்தியர்	ெபா ைமக்கித்	தன்மர்	ப	
32.	ைக	மன்னர்	ேகசரி	இரணியகப்ப	யாசியான	
33.	ேச 	வம்மிச ரந்தரீகறன்	பிறிதிறாச்சிய	
34.	பரிபாலனம்	பண்ணிய ளின	ஸ்வத்ஸ்ரீ	வத்ஸ்ரீ	
35..	சாலிய	வாகன	சகார்த்தம்	1655	ற்ேம	
36.	ல்	ெசல்லா	நின்ற	பிறமாதீசா	ஸ்ரீ	மாசிமீ.	
37.	ய	உ	 னல்ப்	பிரைளய	நாட் ல்	அ ங் ல	
38.	தி	பாறாள்ள	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவரவர்	
39.	கள்	 த்திரன்	அர 	நிைலயிட்ட	விைசய	ெர 	
40.	னாத	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவரவர்கள்	 க ,	
41.	ர்	 த்தத்தில்	கடாதி க்ைக	நாட் ல்	இ	
42.	ந்திறாவதான	நல் றான	இைளயான் 	
43.	யில்	 வாமி	றாேசந்திர	ேசாளி பர	நா	
44.	யனா க் 	மன	மகிள்ந்த	ேவ ேகாபலர்	
45.	ெரண் 	சன்னதிக்கிம்	 ைச	ெநய்ேவதினத் 	
46.	க் ம்	தி ைடயா ரம்	கிறாமம்	தாரா 	
47.	வமாக	ச வமானியமாக	ஆதிசய்வமாகி	
48.	யகாசியபர்	ேகாத்திர ம்	ேபாதாயின	 த்திர	
49.	 மான	கயிலா	நம்பியார்	 த்திரன்	 ப்பி	
50.	றமணிய	நம்பியார்	ைகய்யில்	 வபட்சம்	 	
51.	றண(அ)ம்மாவாசி ம்	ேசாமவார ம்	 க	நட்	
52.	ெசத்திர	 பேயாக ம்	 ய	சந்திர	ெகெரன	
53.	 ண்ணிய	காலத்தில்	தானம்	பண்ணிக்	ெகா த்த	கிரா	
54.	மம்	தி ைடயா ரத் க்	ெகல்ைக	அதிக	
55.	ைரக்கி	கிளக் 	சித்தாத் க் 	வடக் 	அரியா	



56.	ண் ரம்	 ளக்கா க் 	ேமற் 	ெந 	ஊரணி	
57.	த்	ெதன்	கடக்	ெகாம் க் 	ெதற் 	இன்னாங்	
58.	ெகல்ன்ககி	 ள்ப்பட்ட	திட் 	
59.	திடல்	நஞ்ைச	 ஞ்ைச	ேமல்	ேனாக்கிய	மரம்	
60.	கீள்	ேனாக்கிய	கிண 	வ தீபனாட	ெசபம்மசில 	
61.	வடாசானம்	சகல	ச தாய	பிராத்தி ம்	அதி	
62.	சந்திறாக்க ம்	 த்திர	ப த்திர	ப த்திர	பாரம்பரி	
63.	யமாக	சாமி	சன்னதிய க் 	 ைச	ெநய்ேவதி	
64.	ணம்	பண்ணிக்ெகாண் 	 கத்திேல	இ ப்பா	
65.	றாக ம்	இந்த	தற்மத்ைத	பரிபாலணம்	பண்	
66.	ைரிக்	ெகாண் 	வந்த	ேபர்கள்	காசியிேல ம்	
67.	ராேம பரத்திேல ம்	ேகா 	சிவலிங்க	பிறதிஷ்	
68.	ட்ைட ம்	ேகா 	வி ம்ம	பிறதிஷ்ட்ைட ம்	பண்	
69.	ணரின	பலைன	யைடவார்றாக ம்	இ க் 	யா	
70.	தாெமா தன்	அகிதம்	பண்ணினவன்	கா	
71.	சியிேல	காறாம்	ப ைவ ம்,	 ைவ ம்	வ	
72.	ைத	பண்ணின்ன	ேதாசத்தில்	ேபாகக்	கடவ	
73.	ரறாக ம்	இந்த	தற்மசாதனம்	எ திேன	
74.	ன்	வி வனாசாரி	 மாரன்	வீரபத்திர	ஆ.	
75.	சாரிெயன்	உ.	தாநபாலநேயார்	மத்ேய	
76.	தாநாத்	சிேரேயா பாலநம்	தாநாத்	ஸ்வர்க்க	
77	ம்	அவாப்ேநாதி	பாலநாத்	அச் தம்	பத	
78	ம்	ஸ்வதத்தாத்	த்வி ணம்	 ண்யம்	பரதத்தா	
79.	நபாலநலம்	பரதத்தாபஹாேரன	
80.	ஸ்வத	நிஷ்பலம்	பேவத்		

3.	இமயனீ ரம்	ெசப்ேப 	

சிதம்பரத்தில்	இ ந் 	இயமனி வரத் க் 	வ ைக	தந்த	சத்தியவாசக
வாமியார்	அவர்கைள,	அங் 	மடம்	உண் 	பண்ணிவித் ,	அந்த	மடத்ைதப்

பராமரிக்க	மன்னர்	சசிவர்ண	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர்	அவர்கள்,	26.11.1734
ேததியன் 	அந்த	வட்டாரத்தில்	உள்ள	நஞ்ைச	நிலங்கைள	தான	சாதனமாக
வழங்கி ள்ளைத	அறிவிக் ம்	பட்டயம்	இ .	

தடாதைக	நா 	என்ற	உட்பிரி ம்,	இைளயான் 	ெபரியகண்மாய்	தாமைரமைட,
பைகயறெவன்றான்	ஏந்தல்,	ெசட் 	ஊரணி,	அ ைண ர்	 ளக்கால்,
சாக்காைரயில்	நீர்த்தா ,	கல் ரணி	ஏந்தல்	ஆகிய	நீர்	ஆதாரங்க ம்
அைவகளின்	எல்ைலக ம்	இந்த	ெசப்ேபட் ல்	 றிப்பிட் 	இ ப்ப
ஆய்வாளர்க க் 	அரிய	ெசய்தியா ம்.	இந்தச்	ெசப்ேப 	ெசன்ைன	அர



அ ங்காட்சியகத்தில்	உள்ள .	1.	 வஸ்திமன்	மகா	மண்ேடேல ரன்	அரியாயிர
தளவிைசய	பாைசக் த்	தப் 	வாகண்டன்.	
2.	 வாயிர	கண்டன்	கண்டநா 	ெகாண்ட	ெகாண்ட	நா 	 டாதான்	பாண்
மண்டலத்	
3.	தாபநாச்சாரியான்	ேசாள	மண்டல	பிரதிட்டாப	நாச்சாரியன்	ெதாண்டமண்	
4.	டல	சண்டப்பிறசண்டன்	யீள ம்	ெகாங் ம்	யாள்ப்பா	ன ம்	எட் த்திைச
ேவட்ைட	கண்	
5.	ட ளிய	ராச	ராசன்	ராச	பரேம ரன்	ராச	மாத்தாண்டன்	ராச	ெகம்பீரன்
எம்மண்டல	
6.	 ங்	ெகாண்ட ளிய	ஒட் யர்	தளவிபாடன்	ெயாட் யர்	ேமாகந்தவிள்த்தான்	
7.	மைலகலங்கி ம்	மனங்கலங்காதான்	மைறப் த்திரர்	காவலன்	 ம்பர்
ெகாட்டமட	
8.	க்கிய	ராச	 லதிலகன்	ராசாக்கள்	தம்பிரான்	அரசராவண	ராமன்	அதம
பிரகண்டன்	
9.	தாலிக் ேவலி	தரியலர்கள்	சிங்கம்	வடகைரப் லி	ைவைக	வளநாடன்	ேதைவ	
10.	நகராதிபன்	ேச காவலன்	ேச 	ராச்சிய	 ரந்தரன்	ெதாண் யந் ைற	சத்திர
பிரதாபன்.	
11.	திைர	ெகாள் ங்	காவலன்	ராமனாத	 வாமி	காரிய	 ரந்தரன்	ேசமத்	தைல
விளங் ந்தாளினான்.	
12.	ெசங்காவிக்ெகா 	ெசங்காவிக் ைட	ெசங்காவிச்	சிவிைக	யாளி
அன்னக்ெகா 	
13.	ெக டக்ெகா 	சிங்கக்	ெகா ைய	 ைடயான்	யி ளி	பாவ 	மிதித்ேத 	
14.	வார்க்	கண்டன்	 ல்ைல	மாலிைகயான்	யிரவி லேசகரன்	பஞ்சகால
பயங்கரன்	
15.	பரேதசி	காவலன்	தடாதைக	நாட் ல்	ெசம்பிவள	கரதல	நகராதிபன்	சிவ	
16.	 ைஜ	 ைஜ	மேக வர	 ைஜ	மறவாத	வாசாதிபன்	அ பதி	ெகசபதி	நரபதி
யிரண்ணிய	
17	ெகற்பாரன்	விைசய	ர நாத	ேச பதி	யவர்க க்கியல்பான	அர 	நிைலயிட்ட	
18.	விைசய	ர நாத	 ழந்ைதச்	சசிவர்ண	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவரவர்கள்	பி தி
ரா	
19.	சச்சிய	பரிபாலனம்	பண்ணி	ய ளா	நின்ற	சாலிய	வாகன	சகாத்தம்	“1655
கலியப்த”	
20.	4834	யிதன்	ேமல்	ெசல்லா	நின்ற	ஆனந்த	ரீகார்த்திைக	26.	தீ	 ர்வ.	
21.	பச்சம்	 க்கிர	வாரம்	தசமி ம்	 னர் ச	நட்ெசத்திர ம்	பால	வாகரண ம்	
22.	 க்ர	நாட	ேயாக ம்	 ய	 பதினத்தில்	ராச	ஸ்ரீ	சசிவர்ணப்	ெபரிய	உைடயார்.
23.	ேதவர்	மகாராசாவர்கள்	 ேலாக	கயிலாயமாகிய	சிதம்பரத்	திலி ந்
24.	ெத ந்த ளியா	நின்ற	சத்திய	வாசக	 வாமி	யாரவர்க த்	தடாதைக	நாட



25.	லியமனீச் ரம்	தலத்தில்	தான	சாதனப்	பட்டயெம திக்	 த்த 	தான
சாதனப்
26.	பட்டயமாவ 	ைவைக	நதி	வடகைரயில்	 த்தாமியார்	பள்ளிக் ம்	வடக்
27.	யிதன்	ேமற் 	வடகிழேகா ய	உண் 	பாைதக் ம்	ெமாட்ைடப் ளிப்	பண்டாரம்.
28.	மைனக் க்	கிழக் 	யிதர்க த்த	அழகப்ப	மணியக்காரன்	வீட் 	உண்
பாைதக் த்	ெதற் .
29.	யீ வரன்ேகாவி க் த்	ெதற்ேகா ய	ெப ம்பாைதக் 	மத்த	மயிைல	நம்பி.
30.	யாரக்கிரகாரத் க் 	ேமற் 	யின்னான்	ெகல்ைக	 ள்ளாகிய	நிலத்தில்	மட
தர்மம்
31.	உண் 	பண்ணி	வித் 	அந்த	மடத் க் ச்	ெசல	த பாஷண	 ம்சர்வ	மானிய
32.	உம்பள	நிலைம	 வாத்திய	நிைலைம	யாவ 	உய்ய	வந்தா	ளம்மன	்ேகாவில்
33.	மைடப்	பாசானத்தில்	ெதற்ேகா ய	ெசக்க க்	கவலில்	நஞ்ைசத்	தரம்ெப ம்
34.	ப 	 விைரயப 	50	1/2	 ம்	யிதற் 	ெதன்கிழக்ேகா ய	வண்டல்	ெகா
35.	க்காக்கவலில்	ெப ம்	பச்ேசரியில்	விைரய 	பதிங்கல ம்	மடதர்மத் க்
வான்
36.	பயிர்த்	ேதாட்டம்	அக்கானரத் க் 	கிழக் 	வான்பயிர்த்	ேதாட்டத்தில்	ெரண்
37.	ேதாட்ட ம்	மடதர்ம	ஊழிய	அளமாகாணம்	சிவியார்	ேதாட்டக்காரர்
38.	பத் க் ம்	அளமாகாணச்	சிலவிற் ச்	சி ேதட் 	பணவைகக் ம்
39.	யிைளயான் 	ெபரிய	கண்மாய்த்	தாமைர	மைட	பாஷாணம்
40.	உட்கைட	பைகயர	ெவன்றான்	ஏந்தல்	 ளங்க க் ...
41.	ட்சி	ஏந்தல்	ெயல்ைக...	ெசட் 	ஊரணிப்	பாைதக் ம்	கிளக் 	அ ைண ர்
42.	 ளக்கா க் ம்	ேசா 	எல்ைலக் 	ெதற் 	க ஞ் த்தி	கண்வாய்
அரைண ர்.
43.	 க்கா ர்	நீர்த்தா க் ம்	ேமற் 	கல் ரணி	ஏந்தல	்எல்ைலக் 	வடக்
இன்னாங்.
44.	ெகல்ைகக் ள்பட்ட	நஞ்ைச	2
45.	38	 க்கம்	361ம்	இ க் ள்ளாகப்பட்ட	மாவைட	மரவைட ம்	அ பவ
46.	வித் க்	ெகாள்கிற 	ைபங் னி	 ைசக்	கட்டைளக் 	ராமலிங்க
காலால்...
47.	...சங்கராந்திப்	ெபாங்க க் 	கட்டைள	உள்ளிட்ட	பச்ைச	ய ப அ
48.	 ம்ப ம்	கிைரய	வைக ம்...	தீபாவளி	பண் ைகக	்கட்டைளக் வஸ்திரம்
49.	எண்ண	கிைரய	வைகக் ...	நவராத்திரி	கட்டைளக் 	கிைரய...
50.	ம்	சிவராத்திரி	கட்டைளக் 	வஸ்திர ம்....	அவல்	களம்	தயிர்கள ம்
51.	மடதர்மத் க் 	ஊ காய்க்கி,	மாங்காய	 ம்	ெநல்லிக்காய்	யகன ம்
இந்தப்ப க்கி.
52.	கட்டைளயாக	நடந் 	வ ம்ப க்கிப்	பத்திக்ெகாண் 	ஆதிசந்திர	 ர்வமாக
53.	கல் ம்	காேவரி ம்	 ல் ம்	 மி ம்	உள்ள	வைரக் ம்	மீனாட்சி	 ந்தேர வரர்



ராமனாத
54.	வாமி	பர்வத	வர்த்தினி	சன்னிதான	விளக்கம்	ேபால	யிந்த	தர்மம்	பரிபாலனம்
பண்ணிக்	ெகா
55.	ள் வாராக ம்	யிந்தப க் 	சத்திய	வாசக	 	 வாமியா க் 	சசிவர்ண
மகாராசா.
56.	அவர்கள்	கட்டைளயிட்ட	பட்டயத் க் .	

4.	ெப வயல்	ெசப்ேப 	

இராமநாத ரம்	ேச பதி	சீைமயில	்ெப வயல்	கிராமத்தில்	ேச தளவாய்	வயிரவன்
ேசர்ைவக்காரர்	உண் பண்ணி	ைவத்த	ெரணபலி	 ைகயா	ஆலயத்தில்	 ைச,
நிேவதனம்,	தி மாைல,	தி விளக் 	தர்மத் க் 	மன்னர்	சசிவர்ணத்ேதவர்
4.8.1738	ேததியன் 	ெதாண் ைய	அ த்த	தி ெவத்தி ர்	ஊரிைனச்
சர்வமான்யமாக	வழங்கியைதத்	ெதரிவிக் ம்	தான	சாதனப்பட்டயம்	இ .	இந்த
தானம்	அப்ெபா 	ஆட்சியிலி ந்த	 த் க் மார	விைசய	ர நாத	ேச பதிக் ப்
ண்ணியமாக	வழங்கப்பட் ப்ப 	ேச பதி	மன்ன க் ம்	சிவகங்ைக
மன்ன க் மிைடயில்	இ ந்த	உறவின்	ெந க்கத்ைதக்	 றிப்பதாக	உள்ள .	

(இந்தப்	பட்டயம்	தளவாய்	வயிரவன	்ேசர்ைவக்காரர 	வழியின ம்	பாரத	ஸ்ேடட்
வங்கியின்	அ ப் க்ேகாட்ைட	கிைள	ேமலாள மான	தி .	எம்.மீனாட்சி	 ந்தரம்
அவர்களிடம்	உள்ள .)	

1.	ஸ்வஸ்திஸ்ரீமன்	மகாமண்டேலஸ்வரன்	அறியராயிரதள	விபாடன்	பாைசக்
தப் வா
2.	ர்	கண்டன்	கண்டணா 	ெகாண் 	ெகாண்டநா 	ெகாடாதான்	பாண் மண்டல
3.	த்தாப	னாசாரியன்	ேசாளமண்டலப்	பிரதிஷ்டா	பனாசாரியன்	ஈழ ம்	ெகாங் ம்
யாழ்ப்பா
4.	ண ம்	ெகஜேவட்ைட	ெகாண்ட ளிய	ராசாதிராசன்	ராசகம்பீரன்	ராசபரேம
5.	 வரன்	ராஜமார்த்தாண்டன்	ராச லேசகரன்	ராஜ லதிலகன்	ெசாரி த்
வன்னியன்	6.	ெகாைடக் 	கர்ணன்	பரிக் 	ந லன	்வில் க் 	விைசயன்	இ ளி
பாவ 	மிதித் 	ஏ வா
7.	ர்	கண்டன்	ெகாட்டமடக்கி	ைவயாளி	நாராயணன்	உ ேகால்	 ரதான்
8,	மன்னர்	சிங்கம்	பைகமன்னர்	ேகசரி	 ஷ்ட	நிக்கிரக	சிஷ்ட	பரிபாலனன்	வீரகஞ்
9.	 கன்	வீரவளநாடன	்சிவ சா	 றந்தரன்	மன்னரில்	மன்னன்	ம மன்னர்
காவலன்	ேவ
10.	தியர்	காவலன்	அரசராவண	ராமன்	அ யார்	ேவைலக்காரன்	பாதள	விபாடன்
சா க்கா
11.	ரர்கண்டன்	சாமித் ேராகியர்	மிண்டன்	பஞ்சவர்ண	ராய	ரா த்தன்
வீரெவண்பா	மா



12.	ைல	இளஞ்சிங்கம்	தளம்சிங்கம்	பைகமன்னர்	சிங்கம்	மதப் லி	அைடக்கலங்
காத்த
13.	என்	தாலிக் 	ேவலி	சத்திராதியள்	மிண்டன்	வன்னியர்	ஆட்டம்	தவிழ்த்தான்
ேமவலர்
14.	கள்	ேகாளரி	ேமவலர்கள்	வணங் ம்	இ 	தாளினான்	 ரக	ேரபந்தன்	அ ம
ேகதனன்
15.	ெக ட	ேகதனன்	பரதநாடக	பிரவீனன்	க ணாகடாட்சன்	 ன்றி யர்	ேம
16.	வில்	 ன்றார்	வைளேமளித்தவன்	திலத	 தல்	மடமாதர்	மடல்	எ த	வ

கன்
17.	விசயெலட் மி	காந்தன்	கைல	ெதரி ம்	விற்பனன்	காமினி	கந்தப்பன்.
18.	சத்திய	பாசா	அரிச்சந்திரன்	சங்கீத	சாகித்ய	வித்யா	விேனாதன்	வீர
19.	தண்ைட	ேசமத்தைல	விளங் ம்	இ 	தாளினான்	சகல	சாம் ராஜ்ய	ெலட்
20.	மினிவாசன்	இராமநாத	 வாமி	காரிய	 றந்தரன்.	ஸ்வஸ்ஸ்ரீ	சாலிவாகன	சகா
21.	ப்தம்	1661	இதன்ேமல்	ெசல்லா,	நின்ற	கால க்தி	நாம	சம்வச் ரத் 	உத்தி
22.	ராயணத்தில்	வ ஷ	ரி வில்	ஆவணி	மாசத்தில்	கி ஷ்ணபட்சத்தில்	 க்கிர
வார ம்
23.	அமாவாைச ம்	 ன	 ரிேயாத	ராக	 ண்ணிய	காலத்தில்	ேச காவலன்	24.
வங்கி	சாதிபனான	 னல்பிரளய	நாட் ல்	இ க் ம்	 ளந்ைத	நகராதிபனா
25.	ன	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவரவர்கள்	 த்திரன்	ஸ்ரீ	விைசய	ர நாதப்ெபரி.
26.	ய	உைடயாத்	ேதவரவர்கள்	ெப வயலிலி க் ம்	சாத்தப்பன்	ேச ைவகா
27.	காரன்	 த்திரன்	ேச 	தளவாய்	வயிரவநாதன்	ேச ைவகாரன்	உண் 	பண்ணி
28.	விக்ச	 ப்பிரமணிய	ஸ்வாமியான	ெப வயல்	ரணெபலி	 கய்யா க் 	 ைச
29.	நிேவதன	தி மாைல	தி விளக் க் 	 த் க் மா 	விைசய	ர நாத
ேச பதி.
30.	காத்த	ேதவரவர்க க் ப்	 ண்யமாக	ெப வயல்	தானத்தார்	தலத்தாரிடம்
ேச .
31.	வில்	ெரண்ணிேயாதக	தார ர்வமாக	ெகா த்த	கிராமத் க்
ெயல்ைகயாவ 	கானாட்டா.
32.	ங் 	 ளத் க் ம்	ஆற்றங்கைரக் ம்	சின்ன	வட்டானத் 	அளத் க் ம்
ேமற்
33.	க க்க ர்க்	கண்மாய்க் ம்	ைஷ	வய க் ம்	வடக் 	 ப்ைப ர்	வய
33.	 க் ம்	ெதற்ேகா ய	ஆற் க் ம்	கிழக் 	அக்கிரகாரம்	 ளத் ர்
வய க் ம்
34.	கீைழ	க ம் ர்	வய க் ம்	சீவநதிேயந்தல்	கண்மாய்க் ம்	ெதற் 	இன்னா
35.	ங்ெகல்ைகக் ள்ளிட்ட	தி ெவத்தி ர்	ஊர 	 ர 	நஞ்ைச	 ஞ்ைச	36.
மாவட்ட	மரவைட	திட் திடல்	ஊரணி	உைடப் 	 ள்கிைடேயந்தல்
37.	நிதி	நிேகஷப	ெஜலத பாஷாண	அக்கிர	பிராம்மிய	சித்தி	சாத்தியெமன்



ெசா
38.	ல்லப்பட்ட	அஷ்டேதஜாம்மியங்க ம்	ரணபலி	 கய்யா க்
39.	ச வமான்யமாக	 ைச	ெநய்ேவத்தியத் க் 	ெகா த்த	ப னாேல	ஆசந்திரா
40.	ரக	சாமியாய்	சந்திராதிசந்திர	பிரேவஷம்	உள்ளவைரக் ம்	அந்த	கிராமத்ைத
41.	க்	ெகாண் 	 சைன	ேவைள	5/6	தி மாைல	தி விளக் க்	காட்சி	வராத
42.	ப க் 	நடப்பிச் க்	ெகாண் 	வரக் ட	வாராக ம்	அந்த	 ப்பிரமணிய
43.	ப்	பிரதிஷ்ைட ம்	அந்தக்	கிராமத்ைத ம்	பரிபாலனம்	பண்ணின	ேபர்க
44.	ள்	காசியிேல	ேகா 	சிவலிங்க	பிரதிட்ைட ம்	த க்	ேகா யிேல
45.	ேகா 	பிரம்மப்	பிரதிஷ்ைட ம்	ேகா 	கன்னியாதானம்	பண்ணின	46.

தத்ைத	அைடவாராக ம்	இந்த	ரணபலி	 ைகயா க் 	நடக்கிற	தி
47.	ெவத்தி க் 	அகிதம்	பண்ணினவன	்ெகங்ைகயிேல ம்	த க்ேகா
48.	யிேல	ேகா 	பிராம்மணைர	வைத	பண்ணின	ேதாஷத்ைத	அைடவாராக ம்.
49.	ஸ்ரீ	வஸ்தி.
50.	------------------------
51.	------------------------
52.	யிந்த	தர்மசாசனம்	எ திேனன்	ராயசம்	ேதவ	ராய	பிள்ைள	 த்திரன்
53.	ெசாக்கனாதன்	இந்தவிதம்	இந்தப்ப க் 	தாம் ரசாசனம்	எ திேனன்.
54.	ெசன்ன	வீரபண்டாரம்	 த்திரன	்ெசன்ன	வீரப்பன்	எ த் 	ெப வயலில்	தி ப்ப.
55.	ணி	காணியாட்சி	மங்கேளஸ்வர	 க்கள்	ைகயில்	தானஞ்	ெசய்

த்த .	

5.	அரளிக்	ேகாட்ைட	ெசப்ேப 	

மன்னர்	சசிவர்ணத்ேதவர்,	தம 	பிரதானியாக	கி ஷ்ணபிள்ைள	தாண்டவராய
பிள்ைளைய	நியமனம்	ெசய் 	 த்திைர	ேமாதிரம்	வழங்கிய	ஆைணையக்
ெகாண்ட	பட்டயமி .	கி.பி.1747ல்	வழங்கப்பட் ள்ள .	தாண்டவராய
பிள்ைளயின்	தந்ைத	காத்தவராய	பிள்ைள ம்	நா 	ேகாட்ைடப்	பாைளயம்	ெபரிய
உைடயாத்	ேதவர 	அட்டவைணக்	கணக்கராக	இ ந்தார்	என்ற	விவர ம்	இந்தச்
ெசப்ேபட் ல்	இ ந் 	ெதரிய	வ கிற .	

(இந்தச்	ெசப்ேப 	சிவகங்ைக	வட்டம்	அரளிக்ேகாட்ைட	கிராமம்
எஸ்.இராமகி ஷ்ணன்	என்பவரிடம்	உள்ள .)	

1.	பிரபவ	வ டம்	சித்திைர	மாதம்	16	ேததி
2.	மகாராஜ	மானிய	அர
3.	நிைலயிட்ட	சசிவர்ண	ெபரிய	உ
4.	ைடய	ேதவர்கள 	கிஷ்ணபிள்ைள
5.	தாண்டவராய	பிள்ைளக்கி
6.	பட்டயம்	ெகா த்தப 	பட்டய



7.	மாவ 	பாைளயப்பட் 	 தல்
8.	தன்	தகப்பன	்காத்தவராய	பிள்
9.	ைள	நம்மிட	தகப்பனார்	ேமற்ப 	உைட
10.	யா	ேதவர்	நாள்	 தல்அ
11.	ட்டவைண	கணக் ம்	எ தி	கா
12.	வா ம்	பார்த் 	வந்தப யானாேல
13.தானம்	பாைளயப்பட் 	 தல்	சம
14.	ஸ்தாநம்	உண்டாகிய	வைரக் ம்ந
15.	ம்மிட	மன க் 	இ க்க	அறமைன	கா
16.	ரியம்	 வ ம்	ப யாய்	திவ் சா
17.	ஆகம	ெசளஸ	காரிய	 ெமா
18.	உத்திரவாகமங்கள்	ெசய்த	ப யினா
19.	ேல	சிவகங்ைக	சமஸ்தான	சீைம
20.	அதிகாரம்	பிறக்க	ெசால்லி	 த்திைர	21.	ேமாதிரம்	கட்டைளயிட்ட	ப யினாேல
22.	சிவகங்ைக	சமஸ்தானம்	உள்
23.	ள	வைரக் ம்	 த்திரா த்திரன்	வழி
24.	வழி	வம்சமாக	அதிகாரம்	ெச
25.	ய் 	அரண்மைன	காரிய ம்	பிறதா ம்	தா ம்
26.	நடந் 	ெகாள்ளச்	ெசாலி	ேமற்ப 	தாம் ர
27.	பட்டயம்	கட்டைளயிட்ேடாம்	அந்தப்ப
28.	நடப்பிச் 	ெகாள்ள ம்.	
	

1.	 ↑	சிவகங்ைகச்	ெசப்ேப .	

2.	 ↑	ெசல்வர நாதன்	ேகாட்ைட	ஆவணங்கள்.	
3.	 ↑சிவகங்ைகச்	சீைம	ெசப்ேப கள்	
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திய	சிவகங்ைகத்	தன்னரசின்	இரண்டாவ 	மன்னராக	 ட் க்	ெகாண்டவர்
த் வ கநாத	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர்	என்பவர்.	மன்னர்	சசிவர்ணத்	ேதவர
தல்	மைனவி	அகிலாண்ட	ஈ வரி	 லம்	பிறந்த	பட்டாபி	இராமசாமி,	 வர்ண

கிைளத்	ேதவர்	என்ற	இ 	ஆண்மக்கள்,	மன்னர்	மைறவதற் 	 ன்னதாகேவ
காலமாகி	விட்டனர்.	ஆதலால்,	 த் 	வ கநாதர்	மன்னரா ம்	வாய்ப்ைப	ெபற்றார்.
மைறந்த	மன்னர்	சசிவர்ணத்	ேதவ ைடய	இரண்டாவ 	மைனவியின்	மகன்.
அப்ெபா 	அவ க் 	வய 	இ பத் 	ஒன் .	பதவிக் 	ஏற்ற	வய 	தான்.
ஆனால்	நிர்வாகத் க் 	மிக ம்	 தியவராக	இ ந்ததால்	அவர 	தந்ைதயின்
ஒன் விட்ட	சேகாதரர்	ெசல்வ	ர நாதத்	ேதவர்,	 த் 	வ கநாத	ேதவ க்
நிர்வாகத்தில்	 ைண	 ரிந் 	வந்தார்.	இந்த	இைளய	அர க் 	பல	ேசாதைனகள்
காத் 	இ ந்தன.	அைவகளில்	ஒன் 	தஞ்ைசமராட் ய	மன்னர
பைடெய ப்பா ம்.	இராமநாத ரம்,	சிவகங்ைக	ஆகிய	இரண் 	சீைமக க் ம்
உரிய	அ மந்தக் 	ப திைய	தஞ்சா ர்	பைடகள்	தி ெரன் 	ஆக்கிரமித் க்
ெகாண்டன.	ஏற்கனேவ	கி.பி.	1728-ல்	சசிவர்ணத்	ேதவ ம்,	இராமநாத ரம்
கட்டத்ேதவ ம்	பாம்பாற் க் 	வடக்ேக ள்ள	ேச 	நாட் ன்	நிலப்பரப்ைப	தஞ்ைச
மன்ன க் 	தாைர	வார்த் க்	ெகா த்தி ந் ம்,	ேபராைச	காரணமாக
அப்ெபா 	தஞ்ைச	மன்னராக	இ ந்த	பிரதாப்	சிங்	பாம்பாற்ைற	கடந் 	ேச
நாட் ற் 	வடக்ேக	உள்ள	விரி ழி	ஆற்றின்	கைரயில்	இ ந்த	அ மந்தக்	 	வைர
ஆக்கிரமித் 	விட்டார்.	அந்த	அக்கிரமச்	ெசய க் 	 க்ேகாட்ைட
ெதாண்ைடமா ம்	 ைண	 ரிந்தார்.[1]	ெசய்தியறிந்த	 த் 	வ கநாத ம்,
ெசல்வ	ர நாதத்	ேதவ ம்	இராமநாத ரம்	ேகாட்ைடக் 	விைரந் 	ெசன்
ேச பதி	மன்னைரச்	சந்தித்தனர்.	 	அ த்த	 ன் 	நாட்களில்	மறவர்	பைட
திரண்ட .	சிவகங்ைக	மறவர்க ம்,	ேச பதி	சீைமயின்	மறவர்க ம்	அஞ்
ேகாட்ைடயில்	சந்தித் 	அணிவ த்தனர்.	ேச பதி	மன்னர 	வீரத்	தளபதியான
ெவள்ைளயன்	ேசர்ைவக்காரர்தைலைமயில்	அ மந்தக் 	ேநாக்கி	அந்த
பைடகள்	 றப்பட்டன.	மறவர்	சீைமக் ரிய	மேகான்னத	வீரத் டன்	ேபார்	 ரிந்
ெவற்றி டன்	ஆக்கிரமிப்பாளர்கைளத்	 ரத்தி	விட் 	ெவற்றி டன்	தி ம்பினர்.
[2]	ஒ 	வைகயாக	இந்த	 தல்	ேசாதைனயில்	இளம்	மன்னர்	 த் 	வ கநாதத்
ேதவர்	ெவற்றி	ெபற் விட்டார்.	என்றா ம்,	சிவகங்ைக	ஒட் ள்ள	ம ைர,	தி ச்சி,
தஞ்சா ர்	சீைமகளில்	ஏற்பட்ட	அரசியல்	 ழப்பங்களின்	தாக்கம்	சின்ன	மறவர்
சீைமயி ம்	எதிெராலித்தன.	
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அழிந்த	கண்மாயில்	மீன்பி ப்பவர்கைளப்	ேபான் 	தமிழக	அரசியைல	தங்கள
யநலத்திற் ப்	பயன்ப த்திய	சந்தா	சாகி ம்,	மராட் யர்,	ைஹதராபாத்	நிஜாம்

ஆகிேயார்	ஒன்றன்	பின்	ஒன்றாகத்	தளர்ந்த டன்	நிஜாமினால்	அங்ேகரிக்கப்பட்ட
அன்வர்தீன்	தி ச்சிைய	தைலநகராகக்	ெகாண் 	கர்நாடக	நவாப்	ஆனார்.
ஏற்கனேவ	சந்தா	சாகிபால்	ம ைரச்	சீைம	அரசிைன	இழந்த	ம ைர	நாயக்க
இளவல்	விஜய	 மார ம்	அவர 	தந்ைத	பங்கா 	தி மைல ம்	சிவகங்ைக
சீைமயில்	 கலிடம்	ெபற்றி ந்தனர்."[3]	இப்ெபா 	இ வ ம்	தி ச்சி	வந்
இ ந்த	நிஜாைம	சந்தித்தனர்.	அவ க் 	கட் ப்பட் 	இ ப்பதாக ம்	ம ைரச்
சீைமக் 	கப்பமாக	ஆண் 	ஒன் க் 	 ப்ப 	லட்சம்	 பாய்	ெச த் வதாக ம்
ஒப் க்ெகாண்டனர்.	நிஜா ம்	அவர்கள 	ேகாரிக்ைகைய	ஒப் தல்	அளித்
அவர்க க் 	உத மா 	நவாப்	அன்வர்தீைனப்	பணித்தார்.[4]	ஆற்காட் ற்
அவர்கைள	அைழத் ச்	ெசன் 	அவர்க க் 	ஆைச	வார்த்ைத	 றிய
அன்வர்தீன்	ஒ 	நாள்	பங்கா ைவ	விஷம்	ெகா த் 	ெகான்றார்.[5]	சதாரா
சிைறயிலி ந் 	வி தைலெபற் 	மராட் ய	பைடக டன்	தி ம்பிய	சந்தா
சாகிப்,நவாப்	அன்வர்தீைன	ஆம் ர்	ேபாரில்	ெகான்ற	பின்னர்,	தி ச்சிக்
ேகாட்ைடையக்	ைகப்பற்றினார்.	அவர 	தளபதி	ஆலம்கான்	ம ைரையப்
பி த்தார்.	உள் ர்	மக்கள 	உணர் கைள	மதித்தவராக	ம ைரயின்	 ந்ைதய
அர 	வழியினரான	விஜய மாரைன	ம ைரக் 	மன்னராக	நியமித்
அவ க் ைண	 ரிய	 ேடமியா	என்ற	தன 	தளபதிைய ம்	நியமனம்	ெசய்தார்.
பின்னர்,	 ேடமியா	-	விஜய மாரைன	ெகால்ல	 யன்றெபா 	அவர்	மீண் ம்
தப்பி	சிவகங்ைகயில்	தஞ்சம்	ெபற்றார்.[6]	
இதற்கிைடயில்	ஆற்கா 	நவாப்	ஆகிவிட்ட	சந்தாசாகி க் ம்	அன்வர்தீன்	மகன்
வாலாஜா	 கம 	அலிக் ம்,	இைடயில்	நைடெபற்ற	ேபார்களின்	இ திக்	கட்டமாக
பி.பி.	1751ல்	தி ச்சி	ேகாட்ைடப்	ேபார்	ஏற்பட்ட .	ஏற்கனேவ	ைம ர்	மன்னர
திவான்	நஞ்ச	ராஜா க் 	விட் 	ெகா த்தி ந்தைத	ஒட் 	ைம ர்	பைடகள்
ம ைரையக்	ைகப்பற்றின.	 ப்	சாகிப்	என்ற	அவர 	தளபதியின்	தைலைமயில்
நிைலயற்ற	ம ைரயின்	நிைல	அண்ைமயிலி ந்த	சிவகங்ைக	அர க் 	ெப த்த
மனக்	கவைலைய	அளித்த .	ம ைரக் 	ஆபத் 	என்ப 	ெதன்பாண் ய	நா

ைமக் ம்	பாதிப்ைப	ஏற்ப த்தக்	 ய 	என்பைத	உணர்ந் 	இ ந்த	மறவர்
சீைம	மன்னர்கள்,	தக்க	ஆேலாசைனக் ப்	பிற 	தங்கள 	பிரதானிகள்
ெவள்ைளயன்	ேசர்ைவைய ம்,	தாண்டவராய	பிள்ைளைய ம்	பைடக டன்
ம ைரக் 	அ ப்பி	ைவத்தனர்.	மறவர்கள்	ம ைரக்	ேகாட்ைடையச்	 ழ்ந்
தாக்கி,	தளபதி	 ப்	சாகிைப	 றிய த்தனர்.	ம ைரயின்	மன்னராக	விஜய
மார க் 	மீண் ம்	 ட் த்	தி ம்பினர்.[7]	சில	மாதங்களில்	மறவர்	பைட

தங்கள 	சீைமக் 	தி ம்பிச்	ெசன்ற டன்,	மயானா	என்ற	ம ைரத்	தளபதி,
ம ைரைய	மீண் ம்	பி த் க்	ெகாண்டார்.	உட தி ம்	உள்ளத் ணி ம்	இல்லாத
விஜய	 மாரன்	மீண் 	சிவகங்ைகக்ேக	ஒ 	வந்தார்.[8]	மறவர்	பைட	மீண் ம்
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ெசன் 	ம ைரைய	ைகப்பற்றிய 	என்றா ம்,	அவர்கள 	கட் ப்பாட் ல்
ேகாட்ைடைய	ைவத் 	இ ந் விட் 	தளபதி	மயானா	என்பவர்	ெபா ப்பில்	விட் த்
தி ம்பினர்.[9]	
இதற்கிைடயில்,	தமிழக	அரசியலின்	மிக	 க்கிய	ச ரங்கக்	களமாக	தி ச்சி
மாறிய .	தி ச்சி	ேகாட்ைடையப்	பி க்க	பிெரஞ் க்காரர்	உதவி டன்	சந்தாசாகி
யன்றார்.	எதிர்அணியான	வாலாஜா கம்ம 	அலிக் 	ஆங்கிேலயர்	உதவி டன்

ைம ர்	திவான்	நஞ்சராஜா	ஏராளமான	ெபான் ம்	ெபா ம்	பைட	உதவி ம்
அளித்தார்.	ேம ம்	தஞ்ைச	மன்னர 	ஆதர ம்,	 க்ேகாட்ைட
ெதாண்ைடமான 	ஒத் ைழப் ம்	வாலாஜாவிற் 	இ ந்த .	இவர்கள்	இ வ ம்
ஏற்கனேவ	சந்தாசாகிபின்	தாக் தைல	அ பவித்தவர்கள்	அல்லவா?	

ஏற்கனேவ	தமக் 	ஒத் ைழப் 	வழங் மா 	மறவர்	சீைம	மன்னர்கைள,	வாலாஜா
கம 	அலி	ேகட் க்	ெகாண்டார்.	இந்த	 ழ்நிைலகளில்	மறவர்	சீைமயின்

உதவி ம்	ஒத் ைழப் ம்	யா க் 	அளிக்கப்பட	ேவண் ம்?	
தமிழக	அரசியைல	அைலத் க்	ெகாண் ந்த	இந்த	 தாகரமான	பிரச்ைனயில்
மறவர்	சீைம	 ைமயாக	ஏதாவ 	ஒ 	அணியில்	ேசர்ந் 	ெகாள்ள	ேவண் ய
கட்டாயம்.	அவ்விதம்	ெசய்யாமல்	தனித் 	நிற்ப 	அறி ைடைமயாகா .
அப்ப யானால்	எந்த	அணியில்	ேச வ ?	மறவர்	சீைமயின்	பரம்பைர
பைகவர்களான	 க்ேகாட்ைடத்	ெதாண்டமா ம்	தஞ்சா ர்	மன்ன ம்	 ந்திக்
ெகாண் 	நிற் ம்	 கம 	அலியின்	அணியிலா?	
மன்னர்	 த் 	வ கநாதர்	பிரதானி டன்	ஆேலாசைன	ெசய்தார்.	அ த்
ேச பதி	மன்ன டன்	கலந் 	 விற் 	வந்தார்.	வழக்கம்	ேபால்,	இரண் 	மறவர்
சீைமக ம்,	ஆற்காட் 	நவாப்	பதவிக் 	நியாயமான	உரிைம ள்ள	சந்தா	சாகிைப
ஆதரிப்ப 	என்ப 	தான்	அந்த	 .	இந்த	 க் 	நியாயமான	காரணம்
மட் மல்லாமல்	சந்தா	சாகிபின்	 ந்ைதய	நடவ க்ைகையக்	ெகாண் ம்	அவ க்
சாதகமாக	இந்த	 	ெசய்யப்பட்ட .	

ன்னர்,	தி ச்சி	நாயக்கப்	ேபரரசின்	ராணியான	மீனாட்சிக் 	உத வதற்
ன்வந்த	சந்தா	சாகி ,	தி ச்சி	சீைமயின்	ெப ம்	ப திைய	ஆக்கிரமித்

இ ந்த	ைம ர்	பைடகைள	விரட் 	அ த்த டன்	ம ைர	சீைமப்
பாைளயங்கைள ம்	தாக்கி	பாைளயக்காரர்களிடம்	கப்பம்	ெபற்றார்.	ஆனால்
ம ைரைய	அ த் ள்ள	மறவர்	சீைமகைள	ஒன் ம்	ெசய்யவில்ைல.[10]	 றிப்பாக
சந்தா	சாகி க் ப்	பயந் 	சிவகங்ைகயில்	பங்கா 	தி மைல ம்	அவர 	மகன்
விஜய மார ம்	அரசியல்	தஞ்சம்	ெபற் 	இ ப்பைத	அறிந் 	இ ந் ம்,
சிவகங்ைகைய	அவர்	சாடவில்ைல.	இத்தைகய	ந நிைலயான	ேநாக் ைடய
சந்தா	சாகி விற் 	உதவ	மறவர்	சீைம	மன்னர்கள்	 ன்	வந்தனர்.	அவர்
ேமற்ெகாண்ட	தி ச்சிராப்பள்ளி	 ற் ைகக் 	 ைண ரிய	நான்காயிரம்
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மறவர்கள்	 ரீரங்கம்	ெசன் 	நிைல	ெகாண்டனர்.[11]	
இந்தப்	ேபா க் 	 ைம ம்	ெபா ப் 	ஏற் க்ெகாண்ட	பிெரஞ் 	கிழக் 	இந்திய
கம்ெபனி,	சந்தா	சாகி க் 	ேபாதிய	பைடயணிகைள ம்	தளவாடங்கைள ம்
அளிக்க	இயலவில்ைல.	மற் ம்,	இந்த	 ற் ைகயில்	ஈ ப த்தப்பட்ட	பிெரஞ் த்
தளபதிகள்,	சந்தா	சாகிபிற் 	கட் ப்படாமல்	ேகாைழத்தனமாக	நடந்
ெகாண்டனர்.	இதனால்	ேபாரின்	க ைம	பி பி த்த .	மறவர்	சீைம	அணிகள்
ெவ ப் டன்	சீைம	தி ம்பினர்.[12]	அ த் 	ேதால்வி ற்ற	சந்தாசாகி ைவ
ஆதரிப்பதாக	ந த்த	தஞ்ைசத்	தளபதி	மாேனாஜி,	அவைர	17.06.1752-
ல்[13]	நயவஞ்சகமாக	ெகான் 	தீர்த்தான்.	தமிழக	அரசியலில்	அன்னியர்களின்
ஆதிக்கம்	அ த்தளம்	ெபற்றைத	இந்த	நிகழ்ச்சி	ெதளிவாக	அறி த்திய .	

தமிழக	அரசியலில்	தனிைமப்பட் 	தவிக்கக் டா 	என்பதற்காக	சந்தாசாகி
அணி டன்	இைணத் க்ெகாண்ட	சிவகங்ைக	இராமநாத ரம்	மன்னர்கள 	நிைல
ேவதைனப்படத்தக்கதாக	இ ந்த .	இேத	நிைலயில்	தஞ்ைச	மன்னர்	மறவர்
சீைமைய	சிண் ப்	பார்க்க	 யன்றார்.	இதைன	அறிந்த	நவாப்	 கம்ம அலி,
தஞ்ைசஅரசின்	பைட	உதவி,	ம ைர,	தி ெநல்ேவலி	பாைளயக்காரர்கைள	அடக்க
ேதைவப்ப வதால்,	மறவர்	சீைம	மீ 	ேபார்	ெதா ப்பைதக்	ைக	வி மா 	தஞ்ைச
மன்னைர	அறி த்தினார்.[14]	என்றா ம்,	நவாப்பின 	அறி ைரையப்
றக்கணித் விட் ,	தஞ்ைசயின்	மராத்தியப்பைட	மறவர்	சீைமக் ள்	 ந்த .
தளபதி	மாேனாஜி	தைலைமயில்	நிகழ்ந்த	இந்த	ஆக்கிரமிப்பிற் 	 க்ேகாட்ைடத்
ெதாண்டமா ம்	தன்னால்	ஆன	உதவிையச்	ெசய்யத்	தவறவில்ைல.	ஆனால்
விைரவில்	மறவர்கள்	மராத்திய	ஆக்கிரமிப்பாளர்கைள	அ மந்தக் ப்
ப தியிலி ந் 	 ரத்தி	அ த்தனர்.[15]	
ஆனால்	மீண் ம்	ேம.1755-ல்	 தலான	மராத்தியப்	பைடகள்	அ மந்தக்
மாகாணத்தின்	ஒ 	ப திைய	ஆக்கிரமித் க்	ெகாண்டன.	உடேன	ஆங்கில
கம்ெபனி	கவர்னர்,	தளபதி	காலியத்ைத	தஞ்ைசக் 	அ ப்பி	ைவத் ,	தஞ்ைசப்
பைடகைள	தி ம்பப்	ெபற் 	ம ைரப்பைட	எ ப்பிற் 	உத மா
ேகட் க்ெகாண்டார்.[16]அப்ெபா 	ம ைரயில்	 காமிட் ந்த	ஆங்கிலத்
தளபதி	ெஹராைன	மன்னர்	 த் 	வ கநாத ம்	ேச பதி	மன்ன ம்	ேநரில்
சந்தித் 	தஞ்ைச	மன்னர 	ெதால்ைலகைளத்	ெதரிவித்த டன்,
ம்ெபனியா டன்	ேநசத்ெதாடர் கள்	ெகாள்வதற் 	இணக்கத்ைத ம்

அறிவித்தனர்.	மறவர்	சீைமயில்	ஆங்கில	கம்ெபனியார்	வணிகத்	ெதாடர் கள்
ெகாள்வதற் 	ஏற்றவா 	தம 	கடற்கைரப்	ப தியில்	இரண் 	தீ கைளக்
ெகா த் 	உத வதாக ம்	ேச பதி	மன்னர்	ெதரிவித்தார்.[17]	மறவர்	சீைம
மன்னர்கள 	ேநசநிைலக் 	தளபதி	ெஹரான்	ஒப் தல்	அளித்த டன்	தற்ெபா
தாம்	ெநல்ைலப்	பைடெய ப்ைப	 த்த	பிற ,	மறவர்	சீைம	பற்றி	கம்ெபனி
தைலைமயிடத்தி ம்,	நவாப்பிட ம்	பரிந் ைர	ெசய்வதாக	உ தியளித்தார்.
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அத் டன்	தி ெநல்ேவலிப்	பைடெய ப்பிற் 	உத மா 	மறவர்	சீைம
மன்னர்கைளக்	ேகட் க்	ெகாண்டார்.	
அ த்த	சில	நாட்களில்,	சிவகங்ைக,	இராமநாத ரம்	மறவர்கைளக்	ெகாண்ட
பைடகள்	ேச பதி	மன்னர 	சேகாதரர்	 ப்பராயத்	ேதவர 	தைலைமயில்
தி ெநல்ேவலி	 றப்பட்ட .[18]	ஆங்கிேலயர 	ேசைவக்ெகன்ேற	தங்கைள
அர்ப்பணித்தி ந்த	 க்ேகாட்ைட	ெதாண்டமா ம்,	தஞ்ைச	மன்ன ம்
மறவர்க டன்	கிழக்கிந்தியக்	கம்ெபனியார்	ெதாடர் 	ைவத் க்	ெகாள்வைத
ெவ த்த டன்	அந்த	 ட்டணியில்	இ ந் 	விலகி,	தளபதி	மயானாைவ
தி ச்சிராப்பள்ளியின்	நவாப்பாக	அங்கீகரித் ச்	ெசயல்படப்	ேபாவதான
எதிர்ப்ைபக்	 றி	மிரட் னர்.	இந்த	எதிர்பாராத	 ழ்நிைலையத்	தவிர்ப்பதற்காக
தி ெநல்ேவலி	நக க் 	ஐந் 	கல்	ெதாைலவில்	வந் விட்ட	மறவர்	அணிையத்
தி ம்பிச்	ெசல் மா 	தளபதி	ெஹரான்	உத்திரவிட்டார்.[19]	

அப்ெபா ,	ெசன்ைனக்	ேகாட்ைடயின்	 ம்ெபனியார 	 திய	கவர்னராகப்	பதவி
ஏற்ற	பிகாட்	என்பவர்	தளபதி	ெஹரான 	ெசயல்பாட் ற் 	ஏற் ைடயவராக	இல்ைல.
திய	கவர்னர்	அரசியல்	ெகாள்ைகயில்	மாற்றம்	ெசய்ய	வி ம்பாமல்,	சிவகங்ைக,
இராமநாத ரம்	மன்னர்கள்,	தஞ்ைச	மன்ன க் 	ஆதரவாகத்	தங்கள
அ மந்தக் 	மாகாண	உரிைமைய	விட் க்	ெகா த் 	ஒத் 	ேபா மா
அறி த்தினார்.[20]	ஒ 	 ைமயான	ஆனால்	சற் ம்	எதிர்பாராத	நியாயத்
தீர்ப்பாகத்	ேதான்றிய ,	மறவர்	சீைம	மன்னர்க க் .	என்றா ம்	மீமாம்ைச
ேபான்ற	 ல்களில்	கலி கம்	மதிக்கத்தக்கதாக	காட்டப்பட் ள்ள	பல்ேவ
வைகயான	நியாயங்களில்	"ைதமிக்க	நியாய"	வைகயிலான	நியாயம்	இ
என்பைத	உணர்ந் 	ஆ தலைடந்தனர்.	
என்றா ம்,	தங்கள 	தற்காப்பிற் 	உதவக்	 ய	ெவளிநாட் 	சக்தி	ஒன்றின்
ஆதர 	இன்றியைமயாத 	என்ற	நிைலைய	உணர்ந்தனர்.	அப்ெபா ,	ஆங்கில,
பிரஞ் 	நாட்டவர்கைளப்	ேபால,	டச் க்காரர்கள்	ைகத்தறித்	 ணி,	மிள ,
இலவங்கம்,	பாக் 	 த் ,	ெநல்	ஆகிய	ெபா ள்	ெகாள் தல்	ஏற் மதியில்
ஈ பட் ந்தனர்.	ஹாலந் 	நாட்டவரான	டச் க்	கம்ெபனியார்	தமிழகம்
மட் மல்லாமல்,	இலங்ைக,	மாலத்தீ ,	ேபார்னிேயா,	ஆகிய	கீைழ	நா களி ம்
வாணிபத்	ெதாடர் கள்	ைவத் 	இ ந்தனர்.	கி.பி.1639	-	 தல்	தமிழகத்தில்
நாகப்பட் னத்ைத	தைலைம	இடமாகக்	ெகாண் 	இயங்கி	வந்தனர்.
எதிர்க்கைரயான	இலங்ைகயில்	மி ந்த	ெசல்வாக் டன்	இ ந்தனர்.	ேச
நாட் ற் ம்	டச் க்காரர்க க் ம்	ஏற்கனேவ	வணிக	ெதாடர் கள்	இ ந்தைத
தளவாய்	ேச பதி	ஆவணங்களில்	அறிய	 கிற .	

ம ைர	தி மைல	நாயக்கர 	பைடகள்,	ேபார்ச் க்கீசியரின்	உதவி டன்	கி.பி.
1645-ல்	இராேம வரம்	தீவில்	தளவாய்	சைடக்கன்	ேச பதியிைன	எதிர்த்
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ேபாரிட்ட	ெபா ,	மறவர்	சீைமப்பைடக க் 	உதவியாக	இ ந்தவர்கள்	இந்த
டச் க்காரர்கள்.	கி.பி.	1659-ல்	ேம	மாதத்தில்	தி மைல	ேச பதிக் ,	மன்னர்
த் 	சலாபத்தில்	உள்ள	 த் க் ளிக் ம்	உரிைமைய	மதித் 	ேச பதி

மன்ன டன்	டச் க்காரர்கள்	உடன்ப க்ைக	ஒன்ைற	ெசய்தைத	டச் 	ஆவணம்
ஒன் 	ெதரிவிக்கிற .[21]	

இன் ம்	மார்ட் ன்	பாதிரியார 	கி.பி.1710-ம்	ஆண் க்	க தம்	ஒன்றின்	 லம்
டச் க்காரர்	ேச பதி	மன்னரிடமி ந் 	 த் 	சங் 	 ளிக் ம்	உரிைம	ெபற்
இ ந்தனர்	என்பைத	அறிய	 கிற .[22]	
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மறவர்	சீைமயின்	வடகிழக் ப்	ப தி	விரி ழி	ஆற்றின்	வடகைரயில்	அைமந்
தஞ்சா ர்	சீைமைய	அ த்த	ப தியாக	விளங்கிய .	கி.பி.1728-ல்	பாம்பாற்றின்
வட	ப தியில்	உள்ள	ேச பதி	சீைமைய	தஞ்ைச	மன்ன க் 	விட் க்
ெகா க்கப்பட்ட	பிற ம்	ெதாடர்ந் 	அந்த	ப திைய	தங்கள்ஆட்சிப்	பரப்பாகக்
ெகாள்வதற் 	மராட் ய	மன்னர்கள்	 யன் 	வந்தனர்.	அவர்கள 	ஆக்கிரமிப்
நடவ க்ைகயின்	ப தியாக	மன்னர்	 ல்ஜாஜி	கி.பி.1771-ல்	ேபார்
ெதாடங் வதற் 	ஒ 	காரணத்ைத	கண் பி த்தார்.	அவ க் 	ெசாந்தமான	சில
யாைனகள்,	மிரண் 	ஒ 	வந் 	சிவகங்ைக	கா களில்	 ந் 	அட்டகாசம்
ெசய்தன.	மன்னர்	 த் 	வ கநாதர்	ஆைணயின்ப 	அந்த	யாைனகள்
பி க்கப்பட் 	கட் 	ைவக்கப்பட்டன.[23]	அைவகைள	வி தைல	ெசய் 	தம்மிடம்
ஒப்பைடக் மா ம்,	அ மந்தக் ப்	ப திைய	தமக் 	விட் க்	ெகா க் மா ம்
மன்னர்	 ல்ஜாஜி	ேகாரினார்.	அ த் ,	ேச பதி	மன்ன க் 	ஆதரவான	நவாபின்
பைட	வீரர்கைளப்	ேபால்	மா ேவடம்	தரித்த	தஞ்சா ர்	பைடகள்,	இராமநாத ரம்
சீைமயின்	வடகிழக் ப்	ப தியில்	 வார்நத்தம்	என்ற	ஊைர
ைகப்பற்றிக்ெகாண்டன.	அந்த	மகாணம்	 வ ம்	இப்ெபா 	தஞ்ைசப்
பைடகளால்	 ழப்பட்டன.[24]	அ த் ,	இராமநாத ரம்	ேகாட்ைடையத்
தாக் வதற்கான	ஏற்பா கள்	நடந்தன.	இராமநாத ரம்	ேகாட்ைடைய
பி ப்பதற்காக	 மார்	ஒ 	மாத	காலம்	நைடெபற்ற	 ற் ைகயில்	ேதால்வி	கண்
இராமநாத ரம்	ராணி	 த் 	தி வாயி	நாச்சியா டன்	சமாதான	ஒப்பந்தம்	ெசய்
ெகாண்ட	தஞ்ைச	மன்னர்	 ல்ஜாஜி	சிவகங்ைகச்	சீைமயில்	 ந்தார்.	அப்ெபா
த் 	வ க	நாத க் 	ஒைல	ஒன்ைற	அ ப்பி	ைவத்தார்.[25]	அதில்	மன்னர்

ைகப்பற்றி ள்ள	ஆ 	யாைனகைள	ஒப்பைடப்ப டன்,	ெசல த்	ெதாைகக்காக
பாய்	ஒ 	லட்சம்	ெகா க் மா 	அந்த	ஒைலயில்	தஞ்ைச	மன்னர்
றிப்பிட் ந்தார்.	ஏற்கனேவ	மறவர்	சீைம	ேநாக்கி	தஞ்ைச	பைடகள்

ெசல்வைதயறிந்த	நவாப்	 கம 	அலி,	தம 	பைடக டன்	தஞ்ைச	ேநாக்கி
வந்தார்.[26]	நவாபின்	பைடகள்	தம்ைம	ெதாடர்வைத	அறிந்த	தஞ்ைச	மன்னர்
சிவகங்ைகப்	பைடெய ப்ைபக்	ைகவிட் 	விட் 	தஞ்சா ர்	தி ம்பிவிட்டார்.
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[27]	அத் டன்	நவாப்	அவைர	விடவில்ைல.	தஞ்ைச,	 க்ேகாட்ைட,
இராமநாத ரம்,	சிவகங்ைக	ஆகிய	நான் 	தன்னர க ம்	தன
ேமலாண்ைமக் 	உட்பட்டைவ;	ஆதலால்	தஞ்ைச	மன்னர்	அத் 	மீறி	இராமநாத ரம்,
சிவகங்ைக	மீ 	பைடெய த்த 	தவறான	ேபாக் 	என்பைத	 றிப்பிட் ந்தார்.
தஞ்ைச	அரசேரா	மறவர்	சீைமயின்ப தி	தமக் 	கட் ப்பட்ட 	என் 	உரிைம
ெகாண்டா னார்.[28]	தஞ்ைச	மீ 	ேபார்	ெதா க்க	ஆங்கில	கிழக் 	இந்திய
கம்ெபனியாைர	அ கினார்.	கர்நாடக	நவாப்	கம்ெபனியா டன்	கி.பி.1765-ல்
ெசய் 	ெகாண்ட	உடன்பாட் ல்	மறவர்	சீைம	பற்றிய	 றிப் 	எ ம்	இல்லாததால்
பைட	உதவி	அளிக்க	கம்ெபனியார்	தயங்கினர்.	இ 	பற்றி	 	ெசய்ய	ெசன்ைன
கவர்னர்	தனியாக	ஆய் க்	 	ஒன்ைற	நியமித்தார்.	அந்த	 வின்
கண் பி ப் 	அறிக்ைக	மறவர்	சீைம ம்	 க்ேகாட்ைட	ெதாண்ைடமா ம்
எப்ெபா ம்	எந்த	அர க் ம்	 ைறயான	கப்பம்	ெச த்தவில்ைல	என்ப 	தான்.
ேம ம்	தி ச்சியில்	நாயக்க	அர 	இ ந்த	ெபா ம்,	மறவர்	சீைம ம்

க்ேகாட்ைட ம்	தன்னர களாகேவ	இ ந்தன	என் 	அதில்
றிப்பிடப்பட் ந்த .[29]	ஆனால்	தஞ்ைசப்	பைட	எ ப்பினால்	ஏற்ப ம்	ெசலைவ

ஏற் க்	ெகாள்வ டன்	 ப்பத் 	ஐந் 	லட்சம்	 பாய்	அன்பளிப் 	அளிப்பதாக
நவாப்	ெசான்ன டன்	கவர்னர்	நவாப்பின்	ேவண் ேகாைள	ஏற் 	தஞ்ைச	மீ
ேபார்	ெதா க்க	ஒப் தல்	அளித்தார்.	இவ்விதம்	தஞ்ைச	அரைச	பல	வைகயான
சிக்க க் ள்	சிக்க	ைவத் 	ெப ம்	பணத்ைத	ெசலவழிக் மா 	ெசய்த	நவாப்,
அ த் 	மறவர்	சீைமைய ம்	ைகப்பற் வ 	பற்றிச்	சிந்தித்தார்.	
கி.பி.1752-ல்	தன 	பதவி	ேபாட் யில்	சந்தா	சாகிைப	ெவன்ற	பிற ,	ெதாடர்ந்
கடந்த	இ ப 	ஆண் களில்	பாைளயக்காரர்க டனான	ேபார்களில்	

கி.பி.1757-61-ல்	தி ெநல்ேவலி	பாைளயக்காரர்கள்	ேபார்,	
கி.பி.1763-1764-ல்	ம ைர	கான்சாகி டன்	ேபார்,	
கி.பி.	1765-ல்	அரிய ர்,	உைடயார்	பாைளயங்களின்	மீதான	ேபார்,	

கி.பி.1764-ல்	தி வாங் ர்	மீதான	ேபார்,	
கி.பி.1771-ல்	தஞ்ைச	மீதான	ேபார்	
என் 	தம 	ேமலாண்ைமைய	நிைலநாட் ய	வாலாஜா	 கம்ம 	அலி,	எஞ்சி ள்ள
இராமநாத ரம்,	சிவகங்ைக	தன்னர கைளக்	ைகப்பற் வ 	என	 	ெசய்தார்.	

இத்தைன	ஆண் களாக	அவர்கள்	நவாபிற் 	கப்பம்	ெச த்தாமல்	இ ப்ப
எவ்வள 	ெபரிய	 ற்றம்	அ த் 	நவாப்பின்	 ன்	அ மதி	இல்லாமல்
டச் க்காரர்கள்	தம 	சீைமயில்	ெதாழிற்	ைமயங்கள்	ெதாடங் வதற் 	ேச பதி
மன்னர்	அ மதி	அளித்த ம்	அைதவிட	ெபரிய	 ற்றம்	அல்லவா?	இன் ம்
சட்டவிேராதமாக	சர்க்கார்	கிராமங்கைள	ைகப்பற்றியி ப்பதாக ம்	இராமநாத ரம்
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மன்னர்	மீதான	 ற்றச்சாட் 	ெதாடர்ந்த .	இத்தைகய	காரணங்கைளக்
காண்பித் 	மறவர்	சீைமைய	மீட்பதற் 	நவாப்	 கம 	அலி	ஆங்கிேலயரிடம்
பைட தவி	ேகாரினார்.	ஒன்ப 	மாதங்க க் 	 ன்னர்	மறவர்	சீைம
தன்னர கைள	பற்றிய	ெதளிவான	அறிக்ைகைய	தயாரித்த	கம்ெபனியார்,
அவர்க க்ேக	உரிய	சந்தர்ப்பவாதம்	காரணமாக,	இப்ெபா 	மறவர்	சீைமையக்
ைகப்பற்ற	பைட	உதவி	அளிக்க	 ன்வந்தனர்.	ஆம்	அவர்க க் 	ேவண் ய
அரசியல்	ஆதாயம்!	அ த்த 	பணம்.	
ேம	1772-ல்	தி ச்சியிலி ந் 	ெப ம்பைட	ஒன் 	 றப்பட்ட .	ேஜாஸப்	 மித்	என்ற
ஆங்கில	தளபதி ம்	நவாப்பின்	மகன்	உம்தத் ல்	உம்ரா	ஆகிேயார 	 ட் த்
தைலைமயில்.[30]	 தலில்	இராமநாத ரம்	ேகாட்ைட	இந்த	பைட	எ ப்பிற்
பின்பலமாக ம்	பிற	பாைளயக்காரர்கள்	உதவிகைள	இராமநாத ரம்	சிவகங்ைக
மறவர்கள்	ெபறாமல்	த க்க ம்,	ம ைரக்	ேகாட்ைடயிலி ந் 	ஆங்கிேலயர
இன்ெனா 	அணி	தளபதி	பான்ேஜார்	என்பவர்	தைலைமயில்	தி ப் வனம்
வந்த 	[31]	

இராமநாத ரம்	அைடந்த	பைடகள்,	ஜூன்	1,	2	ஆகிய	நாட்களில்	ேகாட்ைடயில்
தல்	ெவ ப்ைப	ஏற்ப த்திய .	அதன்	உள்ப தியில்	நிைல	ெகாண் 	இ ந்த
வாயிரம்	வீரர்கைள	ேபாரில்	இழந் 	ேச பதியின்	அணி	ேதால்வி ற்ற .

ேகாட்ைடையக்	ைகப்பற்றிய	 ட் ப்	பைடயினர்	இராமநாத ரம்	ராணிைய ம்,
இளவரசைர ம்	தி ச்சிக்	ேகாட்ைடயில்	சிைற	ைவத்தனர்.[32]	
அ த் 	இந்த	ஆக்கிரமிப்பாளர்கள்	சிவகங்ைகச்	சீைம	ேநாக்கி	 றப்பட்டனர்.
ம ைரயில்	இ ந் 	வந்த	அணி	தி ப் வனம்	ேநாக்கி	 ன்ேனறிய .	தளபதி
ேஜாசப் மித்	நவாப்	உம்தத் ல்	உம்ரா	ஆகிேயார்	ேமற் 	ேநாக்கி	 ன்ேனறி
வந்தனர்.	எங் 	பார்த்தா ம்,	கா ,	 ட்ெச கள்	இைவகைள	கடந்
வ பவர்கைளத்	த க் ம்	வைகயில்	வழிெயங் ம்	ெபரிய	மரங்கள்	ெவட்டப்பட்

க்ேக	தைடயாக	ேபாடப்பட் 	இ ந்தன.[33]	

ஆங்காங் 	ப ங் 	 ழிக ம்	ேதாண்டப்பட் 	எதிரிைய	மடக் வதற் 	ஏற்பா
ெசய்யப்பட்ட .	என்றா ம்,	சிவகங்ைக	ேகாட்ைடக் 	அபாயம்	இ ந்ததால்
எதிரிகைளச்	சமாளிப்பதற்கான	ஏற்ற	இடம்	காைளயார்	ேகாவில்	கா கள்தான்	என

	ெசய்யப்பட் 	மன்ன ம்,	மற்றவர்க ம்	காைளயார்	ேகாவில்	ேகாட்ைடப்
பா காப்ைப	ஆயத்தம்	ெசய்தனர்.[34]	ஜூன்	21-ம்	ேததி,	தளபதி	பான்ேஜார்
தைலைமயிலான	ம ைரயணி,	சிவகங்ைகையக்	ைகப்பற்றி	கிழக்ேக
ன்ேனறிய .[35]ெதாண் 	சாைல	வழியாக	காைளயார்	ேகாவிைல	ேநாக்கி	வந்த

ேஜாசப்	 மித்,	மன்னர்	 த் 	வ கநாத டன்	ெதாடர் 	ெகாண்டார்.	உயிர்ச்ேசதம்,
ெபா ட்	ேசதத்ைத	த ப்பதற்காக	மன்ன ம்	பைட	எ ப்பாள டன்	ேபச்
வார்த்ைதக் 	உடன்பட்டார்.[36]	இந்த	 யற்சி	 ற் ப்ெப வதற் ள்ளாக,
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ன்ேனறி	வந்த	ம ைர	தளபதி	பான்ேஜார்	அணி	காைளயார்	ேகாவிைல	ெந ங்கி
வந் 	தாக் தைலத்	ெதா த்த .	

ஆறிலி ந் 	பத் க்கல்	ெதாைலவில்	வடக்கி ம்,	ேமற்கி ம்	பரந் ள்ள	அடர்ந்த
இயற்ைகயான	கா கள்	 ழ்ந்த	இந்தப்	ப தியில்	அந்நியர்கள்	அவ்வள 	எளிதில்

ந் 	வந் 	ேநர யாகப்	ெபா த	 யா 	என	தப் க்	கணக் ப்	ேபாட்ட
சிவகங்ைக	மறவர்க க் 	இந்தத்	தாக் தல்	ஒ 	ெப ம்	அதிர்ச்சியாக
இ ந்த .	 ேராகிக க் 	என் ேம	 ைணயாக	இ க் ம்	ெதாண்டமான
ஐயாயிரம்	ேபர்	ெகாண்ட	கா 	ெவட் கள்	அணி,	நீண்ட	அரிவாள்க டன்	வந் ,
மரங்கைள	ெவட் ச்	சாய்த் 	 ம்ெபனிப்	பைடகள்	விைரந் 	எளிதாக
ன்ேன வதற் ப்	பாைதகைளச்	ெசம்ைமப்ப த்திக்	ெகா த்த .	

ேம ம்,	அைமதிப்	ேபச்சிற் 	உத்திரவாதம்	அளித்த	தளபதி	ேஜாஸப்	 மித்,
ேமற்ேகயி ந் 	 ன்ேனறி	வந்த	தளபதி	பான்ேஜா க் 	தம 	அைமதி	ேபச் ப்
பற்றி	ெதரிவிக்காததால்	அவர 	அந்த	அறிவிப் 	தளபதி	பான்ேஜா க் 	ெசன் .
அைடயாததால்,	அவர்	தாக் தைல	ெதா த் விட்டார்.	அவ க்
அளிக்கப்பட் ந்த	உத்திர 	காைளயார்	ேகாவில்	ேகாட்ைடைய	ேமற் ப்	 றமாக
வந் 	 ழ்ந் 	ெகாள்ள	ேவண் ம்	என்ப 	தான்,	தம 	ேமல்	அதிகாரியான
ேஜாஸப்	 மித்தின்	 ன்	உத்திரைவப்	ெபறாமேலேய	காைளயார்ேகாவில்
தாக் தைல	அவர்	ெதா த்த 	மறவர்களிைடேய	ெப ங் ழப்பத்ைத
உண்டாக்கிய .	

சிவகங்ைக	சீைம	ேதான்றியபிற ,	அந்த	சீைமயிேல	நிகழ்ந்த	 தல்	ேபார்	அ .
ேபாராட்ட	உணர் ம்,	தாய்நாட் ப்	பற் ம்	மிக்க	தமிழக	மறவர்கைள,
ெவள்ைளயரின்	ெவ 	ம ந் 	திறன்	ெகாண் 	அ வைர	அழித் 	வந்த
ஆற்காட் 	நவாப்,	கைடசியாகச்	சந்தித்த	வீரமறவர்	அணி	அ .	அ ம்
சங்ககாலச்	சிறப் 	வாய்ந்த	கானப்ேபரில்	ம ைரப்	பாண் யன்	ெப 	வ தி
தன்ைன	ஒ 	ேசரப்	ெபா திய,	வளவைன ம்	ெபாைறயைன ம்	அழித்
ற கிட	ெசய்த	 னித	 மி.	ஆதலால்	அந்த	மண்ணின்	மாண்ைப ம்,	மர வழிப்
ெப ைமைய ம்	நிைல	நி த்த	அங் 	மறவர்	ேபாரிட்டனர்.	
"பைக	எனில்	 ற்றம்வரி ம்	ெதாைலயான்'	என்ற	 லவர்	 ற் க் 	மா படாமல்,
பைகவர்கைளக்	 ற் வ க் 	இைரயாகக்	ெகா த்த டன்	தங்கைள ம்
ெபான்றாத	 க க் 	உரியவர்களாக்கி	உயிர்	 றந்தனர்.	பைகவர்கள்	ெவற்றி
ெபற்றனர்.	ப ெகாைல,	பகல்	ெகாள்ைள.	மன்னர்	 த் வ க	நாத ம்
ப களத்தில்	 ண் 	பாய்ந் 	தியாகியானார்.	அ வைர	ஆற்காட் 	நவாப்,
பாைளயக்காரர்.	 நில	மன்னர்கள்	மீ 	ேபார்	ெதா த்த	ேபா ,	அவர்கள்
நவாப்பிடம்	சரணைடந்தனர்.	ெநற்கட் ம்.ெசவ்வல்	 லித்ேதவர்	உைடயார்
பாைளயம்	பாைளயக்காரர்	ேபான்றவர்கள்	நவாப்பிடம்	ேதால்வி ற்றனர்.	ஒ



ஒளிந்தனர்.	எதிரியின்	ைககளில்	படாதவா 	ஒ 	ஒளிந் 	மைறந்தனர்.	மாவீரன்
கான்சாகி 	ேபான்றவர்கைள	ேதாற்க க்கப்பட	 யாத	நிைலயில்	 ேராகிகள்
லம்	ைகப்பற்றி	அவர்கைள	தாக் 	கயிற்றில்	ெதாங்கவிட்டனர்.	ஆனால்

சிவகங்ைகப்	ேபார்க்	களத்தில்	அவர்கைள	ேந க் 	ேநர்	சந்தித் 	ேபாரிட்ட
மன்னர்	 த் 	வ க	நாதர்	வீழ்த்தப்பட்டார்.[37]	இந்திய	வி தைல
வரலாற்றில்	அந்நிய	சக்திகைள	ஆக்கிரமிப்பாளர்கைள	எதிர்த் ப்	ேபாரிட்
களத்தில்	ம ந்த	 தலாவ 	மன்னர்	 த் 	வ கநாதர்.	
காைளயார்	ேகாவில்	ப ெகாைல	பற்றிய	ெசய்தி	லண்ட க் ப்	ேபாய்	ேசர்ந்த ம்
ஆங்கில	-	கிழக்கிந்திய	கம்ெபனியின்	நிர்வாகிகள்	தளபதி	ேஜாசப்	 மித்ைத
ெகாைலயாளி	என	 ற்றம்	 மத்தினர்.	அைமதிப்	ேபச்சிற் 	உடன்பட்ட	பிற 	ேபார்
ெதா த் 	ப ெகாைல	நடத்தியதற்காக	அவர்மீ 	ரா வ	விசாரைணைய
நடத்தினர்.[38]	கம்ெபனியார 	ேபார்வீரர்களிடம்	நிலவிய	கட் பா ன்ைம
காரணமாக,	அவர்கைளத்	தன்னால்	கட் ப்ப த்தி	அந்தப்	ேபாைரத்	தவிர்க்க
இயலவில்ைல	என் 	தளபதி	 மித்	தம 	இயலாைமைய	ெதரிவித்தார்.
[39]	அவர 	சமாதானம்	ஏற் க்	ெகாள்ளப்படாமல்	பணியில்	இ ந் 	நீக்கப்பட்டார்.
நீதி	விசாரைணயின்	ெபா ,	காைளயார்	ேகாவில்	ேகாட்ைடக் ள்	காணப்பட்ட
அத் ைண	மக்க ம்,	மன்னர 	மைனவி,	மகள்,	தவிர	அைனத் 	மக்க ம்
காரணமின்றி	ெகால்லப்பட்டனர்	என்ற	ேகார்க்	ெகாைலையப்	பற்றிய	அதிர்ச்சி	த ம்
ெசய்திகைளாக	ேகட்ட	இளகிய	மனம்	பைடத்த	கம்ெபனி	இயக் நர்	சிலர்,	நீதி
மன்றத்தில்	இ ந் 	ேவதைன டன்	அகன் 	விட்டனர்.	லண்டனில்	இ ந்
ெவளியான	இரண் 	ெசய்தித்தாள்கள்,	"தளபதி	அப்ரஹாம்	பான்ேஜார்	காைளயார்
ேகாவில்	ெகாைலகாரன்"	என	வர்ணித் 	எ தின.[40]	தன 	உத்திர கைளப்
ேபார்வீரர்கள்	சரியாகப்	 ரிந் 	ெகாள்ளாததால்	ஏற்பட்ட	விைள 	என்
சமாதானம்	 றி	தன்	மீ 	பழிையத்	தவிர்க்க	 யன்றார்	அவர்.	இவ க் த்
தண்டைன	கிைடப்பதற் 	 ன்னேர	இறந் விட்டார்.	இைவயைனத் ம்
25.06.1772-ல்	காைளயார்	ேகாவில்	ேகாட்ைடயில்	பரங்கிகள்	நடத்திய	காட்
மிராண் த்தனமான	ப ெகாைலயின்	பரிமாணங்கைள	ஒரள 	நிைனத்
பார்ப்பதற் 	ஏ வாக	உள்ள .	

மன்னர்	 த் 	வ க	நாதர 	மரணம்,	சிவகங்ைகச்	சீைம	மக்க க் 	ெப ம்
அதிர்ச்சிைய	ஏற்ப த்திய .	இந்த	அதிர்ச்சியில்	அவதி ற் 	மக்கள்	மீட்சி
ெப வதற் ள்	அந்நியர 	ஆக்கிரமிப் 	பைட	தன 	ைகவரிைசையக்
காண்பிக்கத்	ெதாடங்கிய .	காைளயார்	ேகாவில்	ேகாட்ைடக் ள்	இ ந்த
அைனத் 	மக்கைள ம்	பரங்கியர்	ப ெகாைல	ெசய்த	இரத்த	ெவறி டன்
சிவகங்ைக	ெசன்றனர்.	அங் 	அைனத் 	வீ கைள ம்	ெகாள்ைளயிட்டனர்.
அவர்கள்	ெகாள்ைள	ெகாண்ட	அணிமணிகளின்	மதிப் 	அன்ைறய	நிைலயில்
பாய்	ஒன்றைர	லட்சம்	என	அவர்கள 	ஆவணம்	ஒன்றில்	 றிப்பிடப்பட்
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இ க்கிற .[41]	மக்கைள	பீதி ம்	கவைல ம்	பற்றி	அைலத்த .	 ற்றி ம்
எதிர்பாராத	இந்தச்	 ழ்நிைல,	மைறந்த	மன்னர்	 த் வ கநாதர 	அைமதி ம்
மனநிைற ம்	தந்த	இ பத் 	இரண் 	வ ட	(கி.பி.1750-72)	ஆட்சிைய
நிைனத் 	நிைனத் 	வ ந் ம்	நிைலைய	ஏற்ப த்திய .	ஆண் ம்,
அ பவத்தி ம்	இைளயவரானா ம்	ஆட்சி ைறயில்	தம 	தந்ைதயின்
அ ச் வட் ைனப்	பின்பற்றியவராக	நடந் 	வந்தவர்	அல்லவா	அவர்!	
ம ைர	மீனாட்சி	 ந்தேர வரரிட ம்,	காைளயார்	ேகாவில்	காைளநாதரிட ம்
மி ந்த	ஈ பா 	ெகாண்டவராக	விளங்கினார்.	ேதவாரப்	பதிகம்	ெபற்ற ம்,
பாண் யர 	தி ப்பணி மான	காைளயார்	ேகாவிலின்	 ைழ 	வாயிலில்	மிகப்
பிரம்மாண்டமான	ேகா ரம்	அைமக்க	ஏற்பா 	ெசய்தார்.	இந்த	மன்னர
இதயத்தின்	அ த்தளத்தில்,	தி மடங்க க் 	 தலான	இடம்	அளித்
இ ந்தார்.	காரணம்	அன்ைறய	நிைலயில்	மக்கள 	ச தாய	வாழ்க்ைக	ெசம்ைம
ெபற	மடாதிபதிகளின்	ெதாண் 	மிக ம்	ேதைவ	என்பைத	உணர்ந் 	இ ந்தார்.
இதனால்	சிவகங்ைக	பண்டார	மடம்,	காைளயார்	ேகாவில்	மிளகாய்த்	தம் ரான்
மடம்,	ஊத் மைல	மடம்,	தி வாவ ைற	பண்டார	மடம்,	த ம ரம்	மடம்,
தி ப்பனந்தாள்	மடம்,	சி ங்ேகரி	மடம்,	ச ரகிரி	 ளந்ைத	பண்டார	மடம்	ஆகிய
அைமப் களின்	பீடாதிபதிகள்	இந்த	மன்னரிடமி ந் 	பல	அறக்ெகாைடகள்	ெபற்
இ ந்தைத	கீழ்க்கண்ட	பட் யலில்	காண கிற .	

ஏறத்தாழ	இ ற் 	ஐம்ப 	ஆண் க க் 	 ன்னேர,	எந்த
சமஸ்தானாதிபதி ம்	ெசய்யாத	சாதைனயாக,	கன்னட	ேதசத்தில்	உள்ள
சி ங்ேகரி	சாரதா	பீடாதிபதிக் 	இந்த	மன்னர்	தி ப் வனம்	வட்டத்தில்
க ங்கால ,	தவத்தார்	ஏந்தல்	என்ற	இ 	ஊர்கைள	சர்வமான்யமாக	வழங்கி
இ ப்ப 	 றிப்பிடத்தக்க .	மற் ம்	இந் க்களால்	இந்த	நாட் ன்	மிகச்	சிறந்த
ண்யத்தலமாக	க தப்பட் 	வ ம்	காசியின்	கங்ைகக்	கைரயில்	தம 	பாட்டனார்
நா ேகாட்ைட	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர 	நிைனவாக	ஒ 	மடம்	ஒன் 	அைமய ம்
அதில்	 ைறயாக	மேக வர	 ைஜ	நைடெபற ம்	வல்லக் ளம்	என்ற	கிராமத்ைத
அந்த	தர்மத்திற் 	ஈடாக	த ம ரம்	ஆதினகர்த்த க் 	வழங்கி	இ ப்ப ம்
றிப்பிடத்தக்கதா ம்.[42]	காரணம்,	அன்ைறய	கால	கட்டத்தில்	 மன்ன ம்
த்தமிழ்	வள்ளல்க ம்	அ கி	இ ந்த	அவல	நிைலயில்,	ேகாைட	கால	 ளிர்

நிழலாகத்	தமிைழ ம்	சமயத்ைத ம்	வளர்த்தவர்கள்	இந்த	மடாதிபதிகள்.	 வாமி
காரிய	 ரந்தரன்	என	வி 	ெபற்ற	ேச பதிகளின்	வழியினரான	இந்த
மன்னர்கள்,	இவர்கைள	ெபான் ம்	ெபா ம்	ஊ ம்	ேப ம்	வழங்கி	நா ம்
ரந்ததில்	வியப்பில்ைலதான்.	

	மன்னர்	 த் 	வ கநாத	ேதவர 	அறக்ெகாைடகள்	
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கி.பி
1750 பாணன்வயல்,	வாதன்வயல்தி வா ர்	தியாேகசர்	ஆலயம்,	அன்னதான

கட்டைள	ம ைர	மீனாட்சி	 ந்தேரஸ்வர்
ஆலயம்.

1751 இைடயன் ளம் ம ைர	மீனாட்சி	 ந்தேரஸ்வர்	ஆலயம்.

	 காத்தா 	ஏந்தல்	மான ,
க்கைர சிவகங்ைக	சசிவர்ணர்	ஆலயம்

	 அச்சங் ளம்	(மாற	நா ) ஊழியமானியம்

	 ர்	(எமேனஸ்வரம்) சத்திர	ஊழியமான்யம்

1752 நிரஞ்சான்	ஊத்திக் ளம்
பக்கத்தான்

இ ளப்ப	ெசட் ,	தர்மாசனம்	நாக ஸண
ஐயர்,	இனாம்	சீனிவாச	தாத்தாசாரியார்
தர்மாசனம்

	 அமரன்வயல் ேசசகிரி	ஐயங்கார்,	தர்மாசனம்

	 உர ர் வியைச	ராவல்,	தர்மாசனம்

1753 ேமலப்பிடாரிேசரி
(எமேனஸ்வரம்	வட்டம்) ஊழியமானியம்

1755 ஏமம்	(மங்கலம்	வட்டம்) ஊழியமானியம்

	 ெசம்மான்	ஏந்தல்
(எமேனஸ்வரம்	வட்டம்) இராம	சாஸ்திரி,	தர்மாசனம்

	 ெபரியைகயன் ேசச	ஐயங்கார்,	தர்மாசனம்

	 சன்னாசி	(மங்கலம்
வட்டம்) அழகிரி	ஐயங்கார்,	தர்மாசனம்

1755 க் 	ப த்தான்	 ளம்
(மங்கலம்	வட்டம்) வா ேதவ	ஐயங்கார்,	தர்மாசனம்

1757 சிராம் ளி	(மங்கலம்
வட்டம்) நாராயண	வாத்தியார்,	தர்மாசனம்

	 காளத்திஏந்தல் தி வாவ ைற	பண்டாரமடம்

	 அரசப்பிள்ைளதாங்கி அழகிய	 ந்தர	 க்கள்

1758 க தக் ராமலிங்க	சாமியார்,	தர்மாசனம்

	 ெவட் யான்	வயல், காைளயார்	ேகாவில்	மடம்,



	 கட் 	வயல் தண்ணிர்	பந்தல்,	அன்னதானம்

	 பள்ளியார்	ஏந்தல் சிவகங்ைக	பண்டாரம்	மடம்

1759 ேமலச்ெசாரிக் ளம் அன்னதானக்	கட்டைள,	ஊத் மைல	மடம்

	 கிழத் சிவேனந்தல்
(சாக்ைக	வட்டம்) நர 	ஐயர்

	 	

	

[43]	

	 	 	

1760ெகா மங்கலம்	(மங்கலம்
வட்டம்) தி வா ைற	மடம்

1761க ங்காலக் 	தவத்தார்
ஏந்தல் சி ங்ேகரி	சாரதா	ேதவி	மடம்

	 அயினி	ெசட் 	ஏந்தல்
(தி வாடைன	வட்டம்) ெபரிய	தம்பி	ஜீவிதம்

	 ெகால்லன்வயல்	(அமராவதி
வட்டம்) தர்மசாசனம்

	 ேமலக்ெநட் ர்	சி ேதட் ச ரகிரி	 ளந்ைத	ஆனந்த	பாண்டார	மடம்

1763வல்லக் ளம்	(எமேனஸ்வரம்
வட்டம்)

காசியில்	ெபரிய	உைடயத்	ேதவர்	மடம்	கட் ,
மேக வர	 ைஜ,	அன்னதானம்	நடத்த
தி ப்பனந்தாள்	மடம்

	
பிராமணக் றிச்சி,
சாத்தேனந்தல்
(எமேனஸ்வரம்	வட்டம்)

தி வா ைற	மடம்

1764ெகாச்சக் 	(அமராவதி
வட்டம்) ைவத்தியநாத	சாஸ்திரி,	ஊழியமாணியம்

	 ெவள்ளிப்பட் மன்னார் 	பர ராம	ஐயர்,	தர்மசாசனம்

	 அம்பலத்தா 	(தி ப் வனம் சர்ேவாத்தம்	ஐயர்,	ெவங்கட	கிரிஷ்ண

https://ta.wikisource.org/wiki/சீர்மிகு_சிவகங்கைச்_சீமை/இறவாப்புகழ்_கொண்ட_இரண்டாவது_மன்னர்#cite_note-43


வட்டம்) அவதானி,	தர்மசாசனம்

	 அரியாளி	(எமேனஸ்வரம்
வட்டம்) மடப் ரம்	ேகாயில்

1769ெகா மங்கலம்
நாக ந்தன்

தி வா ைற	பண்டார	சன்னிதி	மடம்,
மேக வர	 ைஜக்

1771அழகர் 	(தி ப் த் ர்
வட்டம்) அக்கிரஹார	தர்மம்

1771 ேசத்திர	ஏந்தல்
(தி ப் த் ார்	வட்டம்) ராஜேகாபால	ஐயங்கார்,	தர்மாசனம்

	 	

	

����������

	 	 	

1770 ழி ர்	(சாக்ைக
வட்டம்)

ைகசீன்	ஆண்டவர்	பள்ளி
வாசல்



	 	

	

அண்ைமயில்	கண் பி க்கப்பட் ள்ள	சில	ெசப்ேப களின்	உண்ைமநகல்கள்
இங் 	ெகா க்கப்பட் ள்ளன.	

1.	 றிச்சி	ெசப்ேப 	

சிவகங்ைகச்	சீைமைய	கி.பி.1750	-	1772	வைர	ஆட்சி	ெசய்த	 த் 	வ கனாத
ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர்	வழங்கி ள்ள	அறக்ெகாைடக க்கான	ெசப்ேப களில்,
நமக் க்	கிைடத் ள்ள	 தலாவ 	ெசப்ேப .	தி வாவ ைற	மடத்தில்	மேக ர
ைஜ	நடப்பிப்பதற்காக	இந்த	மன்னர்	10.6.1740-ல்	ைவைகயாற் க் 	வடக்ேக

உள்ள	 றிச்சி	கிராமத்ைத	தான	சாதனமாக	வழங்கியதற்கான	ஆவணம்	இ .
இந்த	மன்னர்	கி.பி.1750-ல்	தான்	ஆட்சிக் 	வந்ததா ம்	இந்தப்	பட்டயம்
கி.பி.1740-ல்	வழங்கப்பட் 	இ ப்பதா ம்	இதைன	 த் 	வ கநாதத்	ேதவர்
ெபயரில்,	அவர 	தந்ைதயார்	அர நிைலயிட்ட	சசிவர்ணத்ேதவர்	வழங்கி	இ த்தல்
ேவண் ம்.	இந்தப்	பட்டயத்தில்	கி.பி.1742ல்	தி வாவ ைற	மடத்திற்
தானமளிக்கப்பட்ட	 ந்தேனந்தல்	பற்றிய	ெசய்தி ம்	ெதாடர்ந்
ெபாறிக்கப்பட் ள்ள .	

சிவகங்ைகச்	சீைமயின்	ச தாய	அைமப்பில்	இ ந்த	மக்கட்	பிரிவினர்,
மக்களிடமி ந் 	ெபறப்பட்ட	அர 	இைறகள்,	 ங்கம்	ஆகிய	வ வாய்	இனங்கள்,
மற் ம்	நிலப்பிரி கள்,	ஆகியைவகைளத்	ெதரிவிக் ம்	அரிய	ஆவணமாக ம்
இந்த	தானசாதனம்	அைமந் ள்ள 	 றிப்பிடத்தக்க .	

(இந்தச்	ெசப்ேப 	தி வாவ ைற	மடத்தில்	உள்ள .)	

1.	 வத்திஸ்ரீமன்	மகாமண்டேல ரன்	அரிய	ராயிர	தள	விபாடன்	பாைசக் த்	தப்
வரா
2.	யிர	கண்டன்	 வாயிர	கண்டன்	கண்டநா 	ெகாண் 	ெகாண்டநா
ெகாடாதான்	பாண் 	ம
3.	ண்டலத்	தாபனாசாரியன்	ேசாள	மண்டலப்	பிறதிட்டாபனா	சாரியன்	ெதாண்ட
மண்டல	சண்டப்பி
4.	றசண்டன்	ஈள ங்	ெகாங் ம்	யாள்ப்பாண	பட்டண ம்
ெயம்மண்டல மளித் க்	ெகசேவ
5.	ட்ைட	ெகாண்ட ளிய	ராசாதி	ராசன்	ராச	பரேம ரன்	ராச	மார்த்தாண்டன்
இராச ல	திலகன்
6.	ராய	ரா த்த	மிண்டன்	மன்னரில்	மன்னன்	ம வலர்ேகசரி	 ட்டரில்	 ட்டன்
ட்ட	ெநட் .



7	ரன்	சிட்டர்	பரிபாலனன்	ஒட் யர்	ேமாகந்தவிள்த்தான்	 க்கர்	தள	விபாடன்	வ
8.	லியச்	ச வி	வழியில்	கால்நீட் 	தாலிக் 	ேவலி	இளஞ்சிங்கம்	தளஞ்சிங்கம்
ைவைக	வ
9.	ளநாடன்	ஆற் ப்	பாச்சி	கடலிற்	பாச்சி	ேச 	நகர்காவலன்	ேச 	 லா	 ரந்தரன்
இராமனாத
10.	வாமி	காரிய ரந்தரன்	சிவ சா ரந்தரன்	பரராசசிங்கம்	பரராசேகசரி	பட்ட
மானங்	கா
11.	த்தான்	பரேதசி	காவலன்	ெசாரி த் 	வன்னியன்	ேகா 	 ரியப்பிரகாசன்
ெதாண் யந் 	
12.ைற	காவலன்	இந் ல	சற்பெக டன்	இவளி	பாவ 	மிதித்ேத வார்	கண்டன்
நவேகா 	நாராய	
13.	ணன்	பஞ்சவர்ணன்	பாவாைட ைடேயான்	 ட்டநிற்கிறக	சிட்டர்	பரிபாலன்
அட்டலட்சி	
14.	மி	வாசன்	நித்திய	கலியாணன்	ம ல	வங்கிசன்	சாமித் ேராகியன்
மிண்டன்	கட்டாரி	சா 	
15.	வன்	அைடக்கலங்	காத்தான்	தாலிக் 	ேவலி	ரணேகசரி	ரண	கிரி 	சங்கீத
சா ச்சிய	வித்தியா	விேனாத	
16.	ன்	ெசங்காவிக்	 ைடேயான்	ேசமத்தைல	வி 	விளங் ம்மி 	தாளினான்
நரேலாகர்	கண்டன்	ெபா	
17.	 ைமக் த்	தன்மர்	வில் க் 	விைசயன்	மல் க் 	வீமன்	பரிக் 	ந லன்
சாத்திரத் க் ச	
18.	காேதவன்	ெகாைடக் க்	கன்னன்	அறி க் க்க	கத்தியன்	தனத் க் க்
ேபரன்	அ மக்ெகா 	

19.	ெக டக்	ெகா 	 லிக்ெகா 	யாளிக்ெகா 	சிங்கக்ெகா மகரக்	ெகா 	மதப் லி
காரிய	
20.	ங்	காத்தான்	தி ச்சிங்காதனத்தில்	தி மகள்	பதம்	ேபாற்றி	ராச்சிய
பரிபாலனம்	பண்ணி	
21.	ய ளாநின்ற	சாலிய	வாகன	சகாத்தம்	1662க் 	ேமல்	ெசால்லாநின்ற
ர த்திரி	
22.	ஸ்ரீ	ஆனி	மீ	12	உ	ரீம 	அர 	நிைலயிட்ட	விைசய	ெர னாதச்	சசிவர்ணப்
ெபரிய	உைடயாத்	
23.	ேதவரவர்கள்	 த்திரன்	 த் 	வ கனாதப்	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவரவர்கள்

வார ம்	ச த்ெத	
24.	சி. 	அம்மவாசி ம்	மி க	சீரிஷ	நட்ெசத்திர ம்	ெபற்ற	 பதினத்தில்
தி வா ைறப்	பண்டார	
25.	ச்சன்னதியில்	அம்பலவாண வாமி	 ைசக் ம்	மேக வர ைசக் ம்
தன்மசாதன	தாம் ரப்	



26.	ட்ைடயங்	ெகா த்தப 	பட்ைடயமாவ 	கிறாமம்	 றிச்சி	ைவைகயாற் க்
வடக் 	ெநட் .
27.	ர்	 றிச்சிக் த்	ெதற் 	 க்ேகாட்ைடக் 	கிளக் 	 ைன	வண் 	ேமைலப்
பிடாரி	ேசரிக் 	ேமற் 	இந்தெப	
28.	 	னான் 	எல்ைலக் 	உள்பட்ட	நிலத்திற்	பாதி ம்	ேபட்ைடத்	தலங்க க் ம்
வழிச்	சாரிக் ம்	ெபாதி	ஒ	
29.	ன் க் 	மாகாணி ம்	தைல ைமக் 	அைர	மாகாணி ம்	மற்றச்	சில்லைறக்
கைடய க் ம்	
30.	ேபட்ைடத்	தலத் க்	கைடய க் ம்	மாதம்	ஒன் க் 	அைரக்கால்	பண ம்
கடல் ைறயி	
31.	ல்	ெநல்	கண் 	ஒன் க் 	 ன் 	மாகாணி ம்	சீைம	ஒன் க்
அைர	மாகாணி ம்	மா பட
32.	க் 	ேதாணி	 ரிப் 	ேயற் மதி	இறக் மதியில்	பத் ப்	பணம்	தீ ைவ	பட்டால்
மகைம	அைர
33.	ப்பண ம்	உம்பளத்தில்	பத் ப்	பணத் க் 	அைரக்கால்பண ம்
சீைமெயான் 	அ
34.	ைர	மாகாணி ம்	கம்பட்டத்தில்	 	ெபான் க் 	அைரப்பண ம்	பண்ைணக்
கிராமம்	சி ேதட்
35.	 க்	கிராமம்	வரிைசக்	கிராமம்	ேதவதாயம்	பிறமதாயம்	மாணிபம்	மடப் றம்
ேதவமார்	பாைளயகாரர்
36.	ராசாக்கள்	ரா த்தமார்	பிள்ைளமார்	மல்லக	ெசட் யள்	நாயக்கமார்	அய்யமார்
ஒண்ட 	காற
37.	ர்	ஊளியக்காறர்	இந்தவைகக்	கிறாமங்க க் ம்	மாத்தால்	ராமலிங்கப்ப
38.	 ணி ம்	 ஞ்ைச	நவதானியத் க் 	கட் க் 	 ன்னாழி ம்	இந்தப்ப க்
அம்பலவாண வாமி	 ைசக்
39.	 க்	ெகா த்தப யினாேல	இ ேவ	தாம்பிற	சாதனமாக
சந்திராதித்த ள்ளவைரக்
40.	ம்	பாரம்பைரயாத்	தன்ம	பரிபாலனம்	பண்ணிக்	ெகாண் ப்பாராக ம்
கிராமத்தில்
41.	பளவரிப்	பலவரி	க ப் க்கட் வரி	ேவண் ேகாள்	வரி	ெவள்ைளக் ைடரி
ெகா க்கால்வரி
42.	கத்திப்ெபட் வரி	மற்றச்	சில்லைறப்	பலவரிக ம்	உள்ளி	பாைளய ம்	இந்தக்
கிறாமப்	ெப
43.	நான்ெகல்ைலக் ள்பட்ட	நஞ்ைச	 ஞ்ைச	மாவைட	மரவைட	நிதி	நிட்ேசபம்
உள்படச்	ச வ	மானிய
44.	மாக	ஆண் 	ெகாள்வாராக ம்	இந்தத்	தன்மத்ைத	யாதாெமா வர்
பரிபாலனம்	பண்



45.	ணின	ேபர்க்	காசிேல ம்	ேச விேல ம்	ஆயிரஞ்	சிவலிங்கப்	பிரதிட்ைட ம்
ஆயிர
46.	ம்	பிரம்மபிறதிட்ைட ம்	ஆயிரம்	கன்னிகாதானம்	ேகாதான	 ண்ணிய ம்
ெப வராக ம்	இ
47.	ந்த	தர்மத் க் 	அகிதம்	பண்ணின	ேபர்	காசிேல ஞ்	ேச விேல ம்	ஆயிரங்
48.	காராம்ப 	மாதா 	இவர்கைள	வைத	பண்ணின	ேதாசத்திேல	ேபாவாராக ம்
ந்

49.	பி	ஸ்ரீ	 ரட்டாசி	மாதம்	15	பட்டயம்	ெகா த்தப 	பட்ைடயமாவ 	கிராமம்
ந்தேனந்தல்	ைவ

50.	ைகயாத் க் 	ெதற் 	ெதளிச்சாத்த ர்	எல்ைல	 ளியமரத் க் 	ேமற்
ெபா வக்	 க்	காட் க் 	வட
51.	டக் 	ேமேலந்த க் 	கிளக் 	இந்தப்	ெப நாங் 	எல்ைலக் 	உள்பட்ட	நில ம்
நஞ்ைச	52.	 ஞ்ைச	மாவைட	மரவைட	திட் 	திடல்	நிதி	நிட்ேசபம்	உள்பட
கிராமத்தில்	பளவ
53,	ரிப்	பலவரி	ேவண் ேகால்வரி	ெவள்ைளக் ைட	வரி	ெகா க்கால்	வரி
கத்திப்ெப
54.	ட் வரி	மத்த	சில்லைறப்	பலவரியக ம்	உள்ளிய	பாைளயம்	ச வ	மானியமாக
சந்திராதி
5.	த்தர்	வைரக் ம்	ஆண் 	ெகாள் வாராக ம்.	

2.	அம்பலத்தா 	ெசப்ேப 	

மன்னர்	 த் 	வ கனாத	ெபரிய	உைடயாத்ேதவர்	கி.பி.	1742-ல்	தி ப் வணம்
ெவங்கேட வர	அவதானியா க் ,	தி ப் வனத்ைதய த் ள்ள	அம்பலத்தா
என்ற	ஊரிைன	 தானமாக	வழங்கியைத	இந்தப்	பட்டயம்	ெதரிவிக்கின்ற .
இந்தப்	பட்டயம்	வழங்கப்பட்ட	காலத்ைதக்	ெகாண் 	இந்தப்	பட்டய ம்	அர
நிைலயிட்ட	சசிவர்ணப்	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவரவர்களால்,	தம 	ைமந்தன்	 த்
வ கனாத	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர 	ெபயரால்	வழங்கப்பட் க்க	ேவண் ம்
எனக்	க தப்ப கிற .	

1.	 வஸ்திஸ்ரீ	மன்மகாமண்டேல பறன்	அரியராய	தளவிபாடன்
பாைசக் த்தப் வரா	கண்
2.	டன்	கண்ட	னா 	ெகாண்ட	ெகாண்ட	னா 	 டாதான்	பாண் ய	மண்டலத்
தாபனாசாரியன்	ேசா
3.	ளமண்டலப்	பிறதிஷ்ட்டாபனாசாரியன்	ெதாண்டமண்டல	சண்டப்	பிரசண்டன்
ஈள ம்
4.	ெகாங் ம்	யால்ப்பாண	ராயன்	பட்டண ம்	கண் 	ெகசேவட்ைட	ெகாண்ட ளிய
ராசா
5.	திராசன்	ராசபரேம பரன்	ராசமார்த்தாண்டன்	ராச லதிலகன்	அர ராவணராம



6.	ன்	அந்தப்பிரகண்டன்	தாலிக்கிேவலி	தளஞ்சிங்கம்	இளஞ்சிங்கம்	வடகைரப் லி
7.	ேச காவலன்	ேச 	 லாெரச்சா ரந்தன்	ராமனாத வாமி	காரிய ரன்தர
8.	ன்	ேதவநகராதிபன்	த க்ேகா காவலன்	ெதாண் யந் ைறக்	காவலன்	ஆத்
9.	ப்பாச்சி	கடலில்	பாச்சி	கரந்ைதயதிபன்	ெபாதிகமாமைலயான்	ைவைகயா
10.	 ைடயான்	 ல்ைலமாளிைகயான்	இரவி லேசகரன்	ெசங்காவிக்	 ைடயன்
ெச
11.	ங்காவிச்	சிவிைகயான்	அ மக்ெகா 	க டக்ெகா 	 லிக்ெகா 	சிங்கக்ெகா
12.	 	உைடயான்	பட்டமானங்காத்தான்	பரேதசிகாவலன்	ெசம்பி	வளனாடன்
பஞ்செகதி
13.	இ ளியான்	ப க் வார்கண்டன்	 ம் யரசன்	யரன ம்	 ரசதிர
த்திலான	ேசம

14.	த்தைல	விளங் ம்	இ தாளினான்	அ பதி	நரபதி	ெசபதி	இரணியெகற்பயாசி
15.	ெர நாத	ேச பதியவர்கள்	பிற்திவிராச்சிய	பரிபாலனம்	பண்ணி	அ ளாநின்ற
சாலி
16.	யவாகன	சகாதத் 	1664	இதின்	ேமல்ச்	ெசல்லாநின்ற	 ந் பி	வ ஷம்
காற்த்தி
17.	ைக	மீ	12	ேசாமவார ம்	காற்த்திைக	நச்ெசத்திர ம்	ப றணமி ம்	 பேயாக
பகற

18.	ண ம்	ெபற்ற	ேசாமபராக	 ண்ணிய	காலத்தில்	பாண் யேதசத்தில்	ெபாதியமா
19.	மைலயான்	ைவைகயா ைடயான்	 னப்பறைளயனாடன்	கறந்த	நகறாதிபன்
ல்ைல	மா

20.	லிைகயான்	பஞ்செகதி	இ ளியான்	 ம் தயாைனயான்	அ மக்	ெகா
க டக்ெகா
21.	 லிக்ெகா 	கட் ய றவ	ல ம்	 ரசதிர	 த்திலானதி	ெயங் ம்	ஆைண
ெச த்திய
22.	சிங்கன்	ேமனாட் ப்	 லி	தாலிக்கிேவலி	தளஞ்சிங்க	இளஞ்சிங்கம்
ஆத் ப்பாச்சி
23.	கடலில்பாச்சி	ெதாண் யன்	 ைறக்காவலன்	இரவி லேசகரன்	வா ேபயாகன்
24.	அர நிைலயிட்ட	 வர்ணப்	ெபரிய	உைடயாத்ேதவரவர்கள்ஸ்ரீ	 த்திரன்	அர
நிைலயி
25.	ட்ட	 த் வ கனாதப்	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவரவர்கள்	வச்சேகாத்திரத்தில்	அ
26.	வித்தம்ப வித்திரத்தில்	ெய ச்சகாத்தியாபகரான	தி ப் வனத்திலி க் ம்
ஸ்ரீவித்யா
27.	பதி	ெவங் டகிரி	சி ெகாண்டல்	தி மைல	அவதானியார்	 மாரன்
ெவங் ேட
28.	ற	அவதானியா க் 	 தானப்பட்டயம்	பண்ணிக் டத்தப
தானபட்டயமாவ 	பாண்



29.	யேதசத்தில்	கி தமலானதி	தீரத்தில்	தி வன
30.	ச்சீர்ைமயில்	அம்பலத்தா 	கிராமத் க் 	ெயல்ைகயாவ 	 ட்டக்	க
31.	ல் ரணி	கீள்கைரக் ம்	மளகங்கால்	ெபரிய	உைடப் க் ம்	ேமற் 	ெதன்பா
32.	ங்ெகல்ைக	ராங்கியன்	கா க் ம்	வடக் 	ேமல்பாங்ெகல்ைக	 த்தாங் ளம்.
33.	கானத் க் 	கிளக் 	வடபாங்ெகல்ைக	மாங் 	கா க் ம்	மண் க்கண்மாய்
கைர
35.	க் ம்	ெதற் 	இப்ப 	இைசந்த	ெப னாங்	ெகல்ைலக் 	உள்ளிட்ட	நஞ்ைச
ஞ்ைச
36.	மாவைட	மறவைடத்திட் திடல்	கீள்	ேநாக்கியகிணர்	ேமல்	ேநாக்கிய	பலன்
அ
37.	 தாளி	ஆவாைர	ெகா ஞ்சி	 தல்	மீன்ப பள்ளம்	ேதன்ப 	ெபா ம்
சிலத
38.	பாசானநிதி	நிச்ேசபெமன் 	ெசால்லப்பட்ட	அஷ்ட்டேபாக	ேதசச்வாமியங்க
39.	 ம்	தானாதி	வினிமயவியக்கிைறயங்க க் ம்	ேயாக்கியமாக	சகரண்ணிய
40.	ேயாதகர	தாரா வமாகப்	பட்டய ம்	 த் 	அம்பலத்தா 	கிறாமம்	 தானம்
பண்
41.	வணிக்	 த்தப யினாேல	ஆச்சந்திர	ஆற்க்கம்	 த்திர	ப த்திர
பாறம்பரியாயி
42.	ஆண் ெகாண் 	 கேம	இ க்க ம்	இந்தப க்கி	இந்த	 தான	சாதனம்
ெம திேன
43.	ன்	க ப்பனாசாரி	ைகெய த் 	உ	

3.	தி வா ர்	ெசப்ேப 	

மன்னர்	 த் 	வ கனாத	ேதவரவர்கள்	தி வா ர்தியாகராஜ	 வாமிகள்
தி க்ேகாயிலில்	அன்னதானம்	கட்டைளக்காக	சிவகங்ைகச்	சீைமயில்	உள்ள
நாதன்வயல்,	பாணன்	வயல்	என்ற	இ 	கிராமங்கைள	கி.பி.1750-ல்
சர்வமானியமாக	வழங்கியைத	இந்தச்	ெசப்ேப 	ெதரிவிக்கின்ற .	இந்த	தான
சாசனத்ைதப்	ெபற் க்	ெகாண்டவர்.	அந்த	தி க்ேகாயிலின்	ஆதின	கர்த்தர்
அ ணாசலத்	தம்பிரான்	என்ப ம்	இந்தச்	ெசப்ேபட் ல்	இ ந் 	ெதரிய	வ கிற .	

1.	ஸ்ரீமெஜயம்	ஸ்வஸ்திஸ்ரீமன்	மகாமண்டேல வரன்	அரியராய
2.	தளவிபாடன்	பாைசக் 	தப் வராய	கண்டன்	கண்டநா 	ெகாண் 	ெகாண்
3.	டநா 	ெகாடாதான்	பாண் மண்டல	ஸ்தாபனாசாரியன்	ேசாள	மண்ட	4.	லப்
பிறதிட்டானாசாரியன்	ெதாண்டமண்டல	சண்டபிறசண்டன்	ஈழ
5.	 ங்	ெகாங் 	யாழ்ப்பாண ம்	கண் 	ெகசேவட்ைட	ெகாண்ட ளிய	ராசாதிராச
6.	ன்	ராசபரேம ரன்	ராசமாத்தாண்டன்	ராச லதிலகன்	தாலிக் 	ேவலி
தளசிங்கஞ்	இள
7.	சிங்கம்	ஆத்தில்பாச்சி	கடலில்	பாச்சி	மதிைரமண்	ெகாண்ட	ேசமத்தைல



விளங் மி
8.	 	தாளினான்	வடகைரப் லி	ேச காவலன்த க்ேகா 	காவலன்	ேச 	9.	 லா
ரந்தரன்	ராமசாமி	காரியா	 ரந்தரன்	ெதாண் த் ைற	காவலன்

10.	ெசம்பிய	நாடன்	ேதைவ	நகராதிபன்	இரண்ய	ெகர்ப்பயாசி	அ பதி
11.	ெகசபதி	நரபதி	ெர னாத	ேச பதி	பிறிதிராச்சியம்	பரிபாலனம்	பண்
12.	னிய ளாநின்ற	கலி க	சகாத்தம்	ஸ்ரீ4851	சாலிவாகன	சகாத்தம்	13.	1672
இதன்ேமல்ச்	ெசல்லாநின்ற	பிறேமா த	ஸ்ரீ	சித்திைர	மாதம்	14.	1உ	 க்கிரவாரம்
ச த்ெதசி	தினம்	ேராகிணி	ெசளபாக்கிய	மாதிைர ம்
15.	 ன	 பதினத்தில்	பாண் 	ேதசத்தில்	ெபாதியமா	மைலயான்
வய்ைக,ஆத் ைட
16.	யான்	பாண் 	வளநாட் ல்	தி க்கானப்ேபர்க்	 த்தத் ப்	 னல்ப
17.	ரைள	நாட் ல்	 ளந்ைத	நகராதிபதி	 ல்ைலயந்	தாரன்	பஞ்செகதி
18.	 ரவியான்	 ம்மத	யாைனயான்	அன்னக்ெகா 	ெக டக்ெகா 	அ மக்ெகா
19.	சிங்கக்ெகா 	 லிக்ெகா 	வி ைடயான்	 ம் ர 	அதி ம்
20.	 ன்றிலான்	திக் ேவலி	ஆைண	ெச த்திய	சிங்கம்	ேமனாட்
21.	ப் லி	தாலிக் ேவலி	தளசிங்கம்	இளசிங்கம்	இரவி ல
22.	ேசகரன்	பஞ்சகால	பயங்கரன்	அரச	நிைலயிட்ட	விைசய	ெர
23.	னாத	சசிவர்ணப்	ெபரிய	உைடயா	ேதவரவர்கள்	 த்திரன்	அர
24.	நிைலயிட்ட	 த் 	வ கனாதப்	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவரவர்கள்
25.	ேசாளேதசத்தில்	ெசல்வத்	தி வா ரில்	தியாகராஜ	சாமியா க் 	அ
26.	ன்னதானக்	கட்டைளக் 	கற்தறான	அ ணாசலத்	தம்பிரான்	அவர்கள்
27.	பாரிசமாக	நம் ட	அறக்கட்டைளக் 	 த்த	கிராமம்	பாண் 	ேதசத்தி
28.	ல்	ேதர்ேபாகி	னாட் ல்	னாதன்வயல்	பாணவயல்	ெரண் ம்	எல்ைக
29.	பாணவயல்	தி ப்பனங் 	கம்மாய்க் 	திப்பன்	ஏந்த க் 	கிழக் 	தா
30.	னிக்	கம்மாய்க் 	வடக் 	கடப்பங் 	ெதக் 	ஏந்த 	ெதக் 	னாதன்
31.	வய க் 	இச்சிய 	ஊறணிக் 	ெதக் 	ஊத்தன்	 ஞ்ைசக் 	வட
32.	டக் 	 ங்கானி	காட் க் 	ேமற்க் 	 ப்பட் 	தாண்டவன்	ெச
33.	ட் 	ெகால்ைலக் 	கிளக் 	இைசந்த	ெப நாங்ெகல்ைலக்	 ள்ளிட்ட	நஞ்
34.	ைச	 ஞ்ைச	மாவைட	மரவைட	திட் 	திடல்	 த் 	 னல்	அ 	தா
35.	னி	ஆவைர	ெகாளிஞ்சி	அட்டேபாக	 வாமியங்க ம்	ச
36.	வமானியமாக	தான வமாகக்	ெகா த்தப யனாேல	தியாகராச	சாமிக்
37.	அபிேசக	நிேவதனம்	அபிவி த்தியாக	நடப்பிச் 	வ வார்க்
38.	இந்த	தற்மசாதன	கிராம	ெரண் க் ம்	யாதாெமா வன்	பரிபா
39.	லனம்	பண்ணினவர்கள்	காசியி ம்	ராேம வரத்தி ம்	அேனகம்	பிறம்
40.	பிற்திட்ைட	ேகா 	கன்னிகாதானம்	ேகா 	ேகாதானம்
41.	பண்ணின	பலன்	அைடவார்கள்	இந்த	தர்மத் க் 	யாதாெமா வன்
42.	அகிதம்	பண்ணினவன்	காசியி ம்	ராேம வரத்தி ம்	 ண்ணிய	மட	43.



ங்களி ம்	அேனகம்	ேகாகத்தி	ஸ்ரீஅத்தி	பிரமஅத்தி	பஞ்சமகாபாதக
44.	ம்	பண்ணின	ேதாஷத்தில்	ேபாகக்	கடவராக ம்	இந்தப்ப க்
45.	இந்த	தர்ம	சாஸனப்	பட்ைடயம்	எ திேனன்	ராயசம்	சங்கர	ந
46.	ராயணன்	எ த் 	உ	

4.	சசிவர்ேண வரர்	ஆலயச்	ெசப்ேப 	

மன்னர்	 த் வ கநாத	ெபரியஉைடயாத்	ேதவர்	அவர்களால்	கி.பி.1751-ல்
வழங்கப்பட்ட	இந்தச்	ெசப்ேப 	சிவகங்ைக	பற்றிய	இரண் 	சிறப்பான
ெசய்திகைளத்	ெதரிவிக்கிற .	சிவகங்ைக	தன்னரசின்	 தலவ 	மன்ன ம்
த் 	வ கநாதர 	தந்ைத மான	அர 	நிைலயிட்ட	சசிவர்ண	ெபரிய	உைடயாத்

ேதவர்	கி.பி.1750ல்	இறந்தார்.	இவர 	நிைனவாகப்	பள்ளிப்பைடக்	ேகாயில்
ஒன்ைற	சிவகங்ைக	அரண்மைனக் 	வடகிழக்ேக	கி.பி.1751ல்	இந்தக்
ேகாயிலிைன	சிற்ப ைறப்ப 	சைமத் 	சிவலிங்க	பிரதிஷ்ைட	ெசய்தைத ம்
அதைனத்	தம 	ெபற்ேறார்களான	சசிவர்ணத்	ேதவர்,	அகிலாண்ட	ஈ வரி
(ெபரியநாயகி)	ெபயரால்	வழங்கப்பட் ப்ப .	

அ த் 	இந்த	தி க்ேகாயி க் 	தி விைடயாட்டக்	காணியாக	காத்தா ேயந்தல்
வாணியங் ,	மானங் ,	 க்கைர	ஆகிய	நான் 	ஊர்கைள ம்
இைறயிலியாக	வழங்கி	இ ப்ப மா ம்.	இந்தச்ெசப்ேப 	மன்னர்	 த்
வ கநாதர்	தம 	ெபற்ேறார்பால்	ெகாண் ந்த	பாசத்திைனப்	பைறசாற் ம்
சிறப்பான	ஆவணமாக	அைமந் ள்ள .	

1.	உ.	சிவமயம்
2.	ஸ்ரீமன்	மகாமண்டேல வரன்	அரியரான	தளவிபாடன்	பாைச
3.	க்கிதப் வார்கண்டன்	கண்டநா 	ெகாண் 	ெகாண்டநா 	ெகாடாதன்
4.	பாண் மண்டலத்	தாபனாசாரியன்	ேசாளமண்டலப்	பிறதிட்ட
5.	னாபசாரியான்	ெதாண்டமண்டல	சண்டப்பிறசண்டன்	ஈள
6.	 	ெகாங் ம்	யாள்ப்பான	ேதச ம்	கண் 	ெகசேவட்ைட	ெகாண்ட
7.	 ளிய	ராசாதிராசன்	ராசபரேம வரன்	ராசமாத்தாண்டன்	ராச
8.	ெகம்பீரன்	ராச லதிலகன்	இவளி	பாவ 	மிதிக்	ேத வார்	கண்டன்,
9.	மன்னரில்	மன்ன	மன்னர்சிேராமணி	 ட்டரில்	 ட்டன்	சிட்டபரி
10.	பாலகன்	ேசமத்தைல	வி ைடயான்	ெசங்காவி	ெகா
11.	ைடயான்	ெசம்பி	வளநாடன்	ம ைர	வளிகண்டான்	பட்
12.	டமானங்	காத்தான்	தாலிக் 	ேவலி	ெதாண் த் ைற	காவ
13.	லன்	ேச லா	 ரந்தரன்	இராமனாத	 வாமி	காரியா
14.	ரந்தரன்	அ பதி	ெகசபதி	நரபதி	தனபதி	விைசய	ெர னா
15.	தச்	ேச பதி	காத்த	ேதவரவர்கள்	பிறிதிவி	ராச்சிய	பரிபா
16.	லனம்	பண்ணிய ளா	நின்ற	சாலியவாகன	சகாத்தம்	1673க் 	ேம



17.	ல்	ெசல்லாநின்ற	பிறேசாற்பதி	நாம	ஸம்வத்ஸரத் 	உத்தராயண	18.	த்
சசீரி வில்	மாக	மாசத் 	கி ஷ்ணப த் 	திரேயாெதசி ம்	ஸ்ரா
19.	வன	நட்ெசத்திர ம்	 பேயாக	 பகரண ம்	 ன	சிவராத்தி
20.	ரி	 பதினத்தில்	 னப்பிரளய	நாட் ல்	 ளந்ைத	நகராதிப
21.	தி	மதப் லி	ெகப் லி	ராச லி	ேமனாட் ப் லி	தளசி
22.	ங்கம்	தாலிக்கி	ேவலி	இரவி ல	ேசகரன்	 ல்லயந்தா
23.	ரன்	 ம் ரசதிர	 ளங் மணி	வாசலான்	அ மக்ெ◌
24.	கா 	ெக டெகா 	நாபி	வி ைடய	வி மண்டலீ
25.	கர்	கண்டன்	சிவகாரி
26.	யா	 ரந்தரன்	அட்டெல
27.	ட் மி	வாசன்	அரசராவண	ராமன்	ேகாப்பிறாமண	ெர
28.	ட்சகன்	வசந்த	தியாக	பரிபாலன்	வா ேபயி	யா	கி
29.	 க்கியானம்	சங்கீத	தியாப	பிறசங்க	வசந்த	தியாக	ப
30.	பரி	பாலனன்	காமனி	கந்தப்பன்	சகல	கலியான	 ணகாம்பீ
31.	ர	சமர	ேகாலாகல	வி 	மன்னர்	சிகாமணி	ராசஸ்ரீ	அர 	நிைலயி
32.	ட்ட	விைசய	ெர நாத	சசிவற்ணத்	ேதவரவர்கள்	 த்திரன்	
33.	த் 	வ கனாத	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவரவர்கள்	ச ர்ேவதமங்க
34.	லமான	சிவெகங்ைக	தி க் ளத்	ெதன்கைர	கீள்திைச	சிவபிற
35.	திஷ்ைடக்கி	சிற்ப்ப ைரேய	தி க்ேகாவி ம்	சைமத் 	சிவ
36.	லிங்க	பிறதிஷ்ைட ம்	பண்ணி	சசிவற்ண	ஈ பர	 வாமி
37.	ெபரிய	நாயகி	அம்மன்ெநண் 	நவகற்பம்	தறித் 	 த் 	ே◌
38.	காவில்	பரிவார	ேதவைதய ம்	உண் 	பண்ணி	அஷ்டம
39.	ந்திர 	 ம்பாஅபிேசக ம்	பண்ணிவிச் 	இந்த	நயினா
40.	 க் 	விட் க் த்த	தி விைளயாட்ட	கிறாமமாவ
41.	 	காத்த ேயந்த க் 	 ரதிநாமமான	 த் 	வ கனாத
42.	ச த்திரத் க் 	 ரவாவ 	 க்கண்ட	கண்மாய்	நீர்பி க்கி	ேமற்
43.	அரமைன	வாச க் 	கிளக் 	வீரப்பன்	ேச ைவகாறன்	ேயந்த
44.	ல்	நீர்பி க்கி	ெதற்க் 	கீள்பாத்தி	கண்மாய்	நீர்பி க்கி	வடக் 	இ
45.	ன்னான்ெகல்ைகக்கி	உள்பட்ட	நஞ்ைச	விைரய 	30	கல ம்	வாணிய
46.	ங் 	பிரவாவ 	ஈ வ	ஊறணி	வடகைரக்	 த் க்கல்
47.	க் 	கிளக் 	சிவெகங்ைக	ெதன்பாைதக்கி	கடம்ப ளத்
48.	 ளக்கால்	 த் கல் க் 	ேமற் 	ேதாப் 	ஊறணி	நீர்பி
49.	 த் க்	கல் க் 	வடக் 	ேகாட்ைட 	வாலி	நீர்பி 	 த் க்
50.	கல் க் 	ெதற்க் 	இன்னாங்	ெகல்ைகக்கி	உள்பட்ட	நஞ்ைச
51.	விைரய 	143	கலம்	4	மரக்கால்	1	மா	மானங் க்கி	ெயல்ைக	மானமாவ
சக்க
52.	ந்தி	வய க் 	ெதற் 	பைன ர்	கண்மாய்	நீர்பி க்கி	வ



53.	டக் 	கால்ேமக்கி	வய க் 	உவர்	ெபாட்ட க் ம்
54.	கிளக் 	பில்லத்தி	வய க் 	ேமற் 	இன்னான்	ெகல்ைகக்கி	உள்
55.	பட்ட	நஞ்ைச	விைரய 	133	கலம்	மரக்கால்	1	மா	 க்கைரக்கி	ெயல்ைக
56.	மானமாவ 	மங்க சாற்றெவட் 	பாைதக்கி	கிறாமத் 	 ளக்கா 	57.	க்
ேமற் 	 லவன்வய க் 	வடக் 	............ ளத் க்
58.	கிளக் 	நவ்வதா க் 	ெதற் 	இன்னாங்ெகல்ைகக் ட்பட்டேத
59.	வதாயம்	விற்மதாயம்	நீங்கலாக	நஞ்ைச	விைரய 	222	கலம்	1	மா	இந்த	னா
60.	 க் ம்	 ரவில்	உள்ள	 ஞ்ைச ம்	இந்த	நயினார்	தி விைளயாட்
61.	 	கிராமம்	னா 	கிராமத்தில்	நஞ்ைச	பலன்	 ஞ்ைச	பலன்	 ைரவரி	பாசிவரி
62.	ேசத் வரி	ெவட் ெகால்லி	ேசஷவைக	ெசாற்னாதாயம்	ெயப்பற்
63.	பட்ட	ஆதாய ம்	ெசல 	பாசாண	நிதி	நிட்ேசப	அட்டேபாக	ேத
64.	ெசா	 வாமியங்க க் ம்	தானாதி	வினி	விக்கிறயங்க
65.	க் ம்	ேயாக்கியமாக	இந்த	நயினார்	தி விைளயாட்ட	கிறாமத்
66.	க் 	அரமைன	தற்மாசன	பலவரி	ச வமாணிபமாக	கட்டைளயி
67.	யிட் 	நயினார்	சன்னதியில்	தான வமாக	சிவன்ராத்திரி	
68.	ண்ணியகாலத்தில்	தாராதத்த	பண்ணிக்ெகா த்ேதாம்	யிந்த
69.	தற்மத்ைத	யாதாெமா த்தர்	பரிபாலன	பண்ணின	ேபர்	காசியி
70.	ேல	ேச விேல	ஆயிரலிங்க	பிறதிஷ்ட்ைட	விற்ம	பிறதிஷ்ட்ைட
71.	 ண்ணியத்ைத	யைடயக்	கடவாறாக ம்	இந்த	தற்ம்மத் க் 	அகி
72.	தம்	பண்ணினேபர்	காசியிேல	ெகங்ைக	கைரயிேல	மாதா
73.	ைவ ம்	பிதாைவ ம்	 ைவ ம்	காராம்ப ைவ ம்	ெகான்ற	ேதா
74.	சத்திேல	ேபாக	கடவாராக ம்	இந்தப்ப க்கி	இந்த	தற்ம்ம
75.	சாதனம்	எ திேனன்	அரமைன	ராயசம்	ெசாக் 	ைகஎ த் .	

5.	சிவகங்ைக	 ம்பர்கள்	ெசப்ேப 	

சிவகங்ைக	நகர்	சசிவர்ண	ஈ வரர்	ஆலயத்தில்	 ய	ேதேவந்திர	 ம்பர்கள்,
தங்கள 	 லத்தின க் ,	நா 	ேகாட்ைடப்	பாைளயக்காரற 	 தாைதயான
மதியார்	அழகத்ேதவர்	வழங்கிய	சிறப் க்கைள	நிைனத்தவர்களாக	அந்தக்
ேகாயில்	தி ப்பணிக் 	உத வதற் 	கி.பி.1752-ல்	ஒப் தல்	அளித்த	பட்டயம்.
இ வைர	சிவகங்ைக	சீைமயில்	கிைடத் ள்ள	ெசப்ேப களில்	மிக	நீண்டதாக ம்
ற் 	ஐம்பத் 	இரண் 	வரிகைளக்	ெகாண்ட மா ம்	இ .	

1.	உ.	 பஸ்ரீமன்	மகா	மண்டேல ரன்	அரியாயிர	தளவிபாடன்	பாைசக்	 தப் வராயி
2.	ரகண்டன்	கண்டநா 	ெகாண் 	ெகாண்டநா 	ெகாடாதான்
பாண் .மண்டலப்பிற
3.	தி	சட்டாபன	சாரியன்	ெசாளமண்(ட★)லப்	பிறதி	சட்டாபனாசாரியன்	 வபட்சி
4	ம்	ெதட்சண	உத்தர	சத்த	ச த்திராதிபதி	இள ங்	ெகாங் 	மி	யாப்பாண ம்
எம்



5.	மண்டல மளித் 	ெகசேவட்ைட	ெகாண்ட	 ளிய	ராசாதிராசன்	ராச	பரேம ரன்
ராச	மாற்
6.	த்தாண்டன்	ராச	ெகம்பீரன்	ராசாக்கள்	தம்பிரான்	நடன	 ரங்கேரபந்தனன்
நவேகா 	நா
7.	ராயணன்	நவகண்டச்	சக்கிறவற்த்தி	 க்கர்	தளவிபாடன்

க்கராட்டந்தவிள்த்தா
8.	ன்	ஒட் யர்	தளவிபாடன்	ஒட் யராட்டம்	தவிள்த்தான்	மைலகலங்கினா ம்	மனங்
கல
9.	ங்காத	கண்டன்	ம ைற	தவறான்	மர காத்த	 ள்வான்	விைசயலட் மி
வாள்வீ
10.	ரப்பிறதாபன்	க தலர்கள்	சிங்கம்	வி தரசர்	மணவாளன்	சமர கசங்கார
பிறைளய	கால த்தி
11.	ரன்	 ட்டரில் ட்டன்	சிட்டர்	பரிபாலனன்	கட்டாரிச்சா வன்	அசகாய	 ரன்
வீரவிக்கிறமா
12.	தித்தன்	பைடகண் 	தத்தளிப்பார்	 ண்டன்	ெகாைடகண்ெடாளித் 	நிற்பார்
கண்டன்	நைக
13.	க	சந்திேராதயன்	ேகா 	 ரியப்	பிறகாசன்	மதந்ெத வித	 கர்மணி
கமன்மதெசா
14.	 பன்	பரிமள கந்தன்	ப(ர)ராசர்ேகசரி	கந்தாபி கன்	கலியாணராமன்
ஐந்த வைண
15.	பவசந்தததியாகி	யஷ்ட்டலட் மிகரன்	திக் விைசயஞ்	ெச த்திச்	ெசக

தாண்ேடா
16.	ன்	ம ைர	வளி	கண்டான்	ைவைகயா ைடயான்	ஆற் ப்பாச்சி,	கட பாச்சி
ெதட்சண	சி
17.	ங்காசனாதிபதி	ேச காவலன்	திண் ய	ேகாலாகலன்	தாலிக் ேவலி
தரியலர்கள்	மணவாளன்	தண் வா
18.	ர்	மிண்டன்	சங்கிறாமெகம்பிரன்	வலியச்ச வி	வளியிற்	கால்	நீட் 	நா கலக்கி
நற்றமளப்
19.	மற்ற	சங்கன்	அரிைவயர்கள்	மதன	ெசா பன்	அசட்ட	ெபாக ரந்தரன்
ேதைவவ
20.	ைர	ராசன்	ெசம்பினன்னாடன்	அரசராவண	ராமன்	அரசராட்டந்	தவிள்த்தான்
ப்பக்

21.	 லக்காறன்	 வைலயங்காத்	ேதான்	இரவி	 லெசகரன்	இறந்தகால
ெம த்தான்	அைட
22.	க்கலங்காத்தான்	அைடயலர்	சிங்கஞ்	சங்கீதவித்தி	யாவிேனாதன்	கா
23.	விக் ைடயான்	கங்காபிேஷகன்	தத் பரியான்	தங்கச்சி	விைகயான்	சா க்
24.	கறார்	மிண்டன்	சாமித் 	ேராகியர்	கண்டன்	ேதைவயன்	இராமநா	சாமிகாரி



25.	ய ரந்தரன்	சற்பன்னபாைரபதி	விற்ப(ன்★)ன	விேவகன்
ெதாட்டபாசந்திவிரான
26.	ெசாரி த் வன்னியன்	பதிெநட் க்	 ட்டத் 	வன்னியர்	கண்டன்	வன்னி
27.	யராட்டந்தவிள்த்தான்	வடகைரப் லியான்	மனங்கலங்காதான்,	 ளபமாலிைக
28.	யான்	ெக டேகதனன்	ஜுரத்திப்பிறதாபன்	பட்டமானங்காத்தான்
ேசமத்தைலவிளங்
29.	 மி தாளினான்	ெசால் க்கரிச்சந்திரன்	வில் க் 	விைசயன்
மல் க் வீமன்
30.	ெபா ைமக் த்	த மர்	 திைரக் 	ந லன்	சாத்திர	ேவதத் க் 	சகாேதவர்
அரி க்
31.	கர் னன்	கல்விக் 	அகத்தியர்	ெகாைடக் க்	கற்னன்	வாள்விலக்
ெபான்வா
32.	..........நலமி தி	சாதராமன்	றசைன	 ர்மைல	வளர்	காதலிவள்	ராமலிங்காசா
33.	ணாம்ப ம்	பணிதாஷ்ட கப்பிறபலன்	 ைரகள்	கிரிழ	 ைரராசாற்றிமன்
34.	ெதாண் யன்	 ைரகாவலன்	அ பதி	நரபதி	ெகசபதி	தநபதி
மகபதிக்கிைணயா
35.	ன்	ேச பதி	பிறிதிவிராச்சிய	பரிபாலநம்	பண்ணிய ளா	நின்ற	கலி கசகா
36.	த்த	4852	-	சாலிய	வாகன	சகாற்தம்	1674	இதின்ேமல்ச்
37.	ெசல்லாநின்ற	ஆங்கிரச	சம்வச்சர 	அறப்ப(ர)சி	௴	 உ
38.	மங்களவாரனாள்	 ற்வபட்சத் 	விைசயெதசமியில்	அ ட்ட
39.	ெநச்ெசத்திர ம்	சிங்கராசி ம்	 ந	 பதிநத்தில்
40.	ெமநாட் ப் லிராச	 லிவா ப்	 லிெதப் லி	தாலிக் 	ேவலிதளஞ்சிங்
41.	கமீளஞ்சிங்கம்	 ந் வார்	கண்டன்	வைளந்த	ேகாட்ைட	வரவா விடா
42.	தான்	மகராசராேசந்திரன்	ம ச்	சக்கிறவிற்த்தி	வளந்திகள்	வனசம
43.	வற்றடஞ்	 ங் ளந்ைத	யம்பதியாந்	தி 	கலர்சிங்கம்	ஸ்ரீம 	அர
45.	நிைலயிட்ட	விைசயர நாதச்	சசிவர்ண	ெபரிய	உைடயர்(த்)	ேதவர(ர)வரகள்
46.	 த்திரன்	 த் 	வ கநாதப்	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவரவர்க க் 	பராபரமா
47.	கிய	பரேம ரனார்	தராதலம்	பைடக்கத்	தானிைனந்த ளி	ெநற்றியகளல்
48.	கண்ெண ற	விளிக்கில(ப்)	ெபாசதக	 ளக்ெகால்	சிைக	 ப் ரி ல்	அசத்த
க(ைட)
49.	யமாைட	(ஆ)பரண ம்	பத் க்	கர ம்	அய்ந் 	 க ம்	நிதிேய	வ வா	நீர
50.	ஞ்சின	வ வாய	ேவதெசா ப	வி வ	ஃ ம்	வந் 	மலாயன்	வனசி
51.	ைற	வி த் 	சந்திரர்	 ரியர்	தன்ைனப்	பைடத் ம்	அதல	விதல	 தல	தராதல
ம
52.	காதவ	பாதாள	 ேலாக	 வேலாக	சிவேலாக	தவேலாக	சந்ரேலாக	சத்திய
53.	ேலாக	மகாேலாக	ெமன் ம்	பதினா ேலாக ஞ்	சக்கிற	வாளகிரி ம்	ஆயி
54.	ரத்ெதட் க்	ெகா ம்	ஆயிரத்ெதட் 	 ைள ம்	ஆயிரத்ெதட்



55,	ற் ள்ள	மகாேம கிரி	 தலாகிய	அட்ட ல	பறவத ம்	அசட்ட	ெகச	அ
56.	ட்ட	மானாக ம்	அட்ட	திக் ப்	பாலகர்	(க★)	 ம்ஞ்	சத்த	ச த்திர ம்
ப்பத்

57.	 க்ேகா 	ேதவர்கள்	நா(ர்★)	பத்ெதண்ணாயிர	ரிஷிக ம்	அட்டவக	கின்ன
58.	ரகின்னர	கிம் ஷ	ெக டகாந்தி 	(வ★)	வாத்திய	வித்தியாதரர்
ம் னா தாதி

59.	 னீ ரா ம்	ெகாண்டெதா 	 வனமாக ம்	 வன ன் த்தி பெதட்
60.	க்ெகாண்ட 	ஒ 	அண்டமாக ம்	அண்டமாயிரத்ெதட் க்	ெகாண்ட
61.	ஒ 	அகிரண்டமாக ம்	அகிரண்டமாயிரத்ெதட் க்	ெகாண்ட 	ஒ
பகிரம்டமா
62.	க ம்	பகிரண்டமாயிரத்	ெதட் க்	ெகாண்ட 	ஒ 	மகா	அண்டம்	மகா
அண்டம்	ஆயிர
63.	த்ெதட் க்ெகாண்ட 	ஒ 	பிறமாண்டம்	பிறமாண்டத் க் 	ேமலாமேனக
பல்லா
64.	யிரங்ெகா 	யண்டங்க ஞ்	ெசாற்க	மத்தியபாதாள	ெமன் ம்	ெசால்லப்பட்ட	
65.	மண்டல ங்	கற்பித் 	பி ம்மட்சத்திறிய	வசிய	 த்திர	நா வறணா	சாதி
66.	ம்	கற்ப்பித் 	நா ேவத 	மா சாத்திர ம்	பதிெனண்	 ராண ம்	அ பத்
67.	 னா கைலயக்	கியாத ம்(ங்)	கற்பித் 	யி 	 தலாகிய	சகலகாரிய
காரணாதி
68.	கைள ங்	கற்பித் 	இதற்ெகல்லாம்	ஆதாரமாகி	ரட்சிக் ம்	ெபா ட்டாக
ன்பாரா

69.	பரத்தின	அக்கிநி	ேநத்தர	 ற்பவித் 	அகலமாகிய	அதிவி வப்பிறம்
70.	மாவி ைடய	ஈசாநம்	தற்ப் சம்	அேகாரம்	வ(ல★)ம்ேதவம்	சத்திேயா
71.	சத	சிவெமன் 	அஞ் கத்தி ம்	ம மய	ேதாசடாதிப	வி வ	(சிவெகங்ைக
தலத் க் ம்	௸	சீைமக் ம்	அஞ் 	சாதிக்	 ம்	ேகால	அம்பலம்	 ய்ய	பகமாசாரி	
மகன்	ஆ கமாசாரி	தச் ,	அம்பலம்	நன்	

னி	ஆசாரி	மகன்	நல்லதம்பி	ஆசாரி	ஷ	ேகா
வில்	ஜ்னிகாளில்	 த் பிள்ைள	மகன்
ளந்ைதயா	பிள்ைள	இந்த	வரிக் 	கணக்

���������	������
72.	ெமன் ம்	ஐந் 	 கம்	ஐந் 	கறத்தாய்	தி க்	ெகாண் 	த க
73.	ரண	 வன	ேபாகாதிகைள ம்	ெயல்லாம்	தம்	இ தயத்தினாேல	திேறதா க
74.	த்திலக்கியா	நத்தினாேல ம்	பைடத் ந்	திேறதா க	த்தில்	த	கட் ப்
75.	 னாேல	பைடத் ம்	 வாபர கத்தில்	மந்திரவித்தகினாேல	ப
76.	ைடத் ங்	கலி கத்தில்	ைகய்யினாேல	பைடத் 	மாட்சிக்கப்பட்



77.	ட	க ணாக்கரப்பட	மன்னர்க் ச்	ெசங்ேகால்	வாள் ைன	ெகா த் ம்	உன்
78.	னியெகா ைன ள்வரக்	கீய்ந் 	கன்னியர்	தமக் க்	கதிர் ைன
ெகா த்
79.	மன்னிய	தரா 	வணிகற்கீந் 	ெம தாமைரக்	ெக த்தாணிைய	யீந்
80.	 	 ம்	ஜ ைனய்யால்	 ற்றி ம்	காத்ேதார்	கவச ண்டலர்யா
81.	ணர்	ெதய்வ	நட் வராயன்	அ மக்ேகதநர்	ேமகவாகனர்	ஒங்காரெசா
82.	பிகள்	சிகாெயக்ெஞாபவிதர்	சிறி	 ண்டரிகர்	மாந்ைத	நகராதிபர்	ம டத்தியர்
83.	சர் க்க	சாைல ம்	பளனி ம்	கண்ட ளிய	மிக்க	......
84.	ஞ்சாளர்	வல்லியந்	.....	 ல்லியமார்	பா..........
85.	வன்ெனார்	வித்ைத ங்	ெகா த் த்	தியாக ங்	ெகா த்ேதார்	ெவட
86.	ம்	ெகா த் ப்	பிட்ைச ங்	ெகா த்ேதார்	ஆதித்தன்	றன்(ைன)	யச்சிநில	க
87.	ைடந்ேதார்	திைரகடலைடக்கச்	ெச(ய★) 	ெசய்தி ேவார்	ெவங்கலந்த
88.	தனக் ச்	 ங்கந்	விளக்கத்	தரணியன்றன்ைனத்	தைலைய	ய த் த்	தர
89.	ணியக்	ேகாலால்	(த்)தார்நி த்தி ெவார்	அமரர்கள்	தைன ம்	க த்தியன்
90.	றைன ஞ்	சம்பதமாகத்தானி த்	த ளிப்	ெபாதிைக	மைலதனிற்	ெபாயி
91.	 	ெமன்ன	சதி டன்	 மி	சமதலங்காண்ேடார்	தாளத்	தி ப்பணிதான்.
92.	ெசயச்ெசானன்	காளாஞ்சிேயந்தத்	தன்	 கள்ெபற	ெனார்	கற்பந்தலிட் க்
காராளர்	தங்க
93.	ள்	கற்பகலாமற்	காத்த	ெகம்பீரர்	 ேலாகத்தி ம்	 கள்	விண்ணாட் ம்	(ந்)
தாலி	 த்திைரயால்
94.	(த்)தார ம்ைமப்ேபார்	அங்கலர்	கீர்த்திைய	ஆதிேசட ம்	பாங் ற	னா ம்
பகர்	 ேமா	ஆ	95.	ைகயினாேல	ஸ்ரீ	காஞ்சி	காமாட்சி	காளிகாெதவி
கமேல வரி	ஸ்ரீஒ 	பரசமயேகாளரி	அ
96.	 ம்	பிறசாத ம்	ெபற்ற ளிய	ெசகத்தி வான	ெதய்வ	கண்ணாளராகிய
சிவெகங்ைக	அஞ்
97.	சாதி	எ பத்திநா 	ஆவரணத்தா ம்	சமய	சங்கிதிக ம்	எங்க க்
அ ைமத்திரமாகியவ
98	வ ம்	 த்திரர்	ெவள்ளாண்ைம	 ல்	கில்	வியன்(ப்)ெபற	விைளய	வள்ளல்
ெதய்ெவநதிரன்	வ
99.	ரிைசயாய ப்ப	ெவள்ளாைன	மீதில்	விைரவைக	 யர்	ெதள்ளிய
கள்ேசர	(ேசா)
100.	 க் ைட ம்(ஞ்)	ெசகத்தில்(க்)	ெகாணர்ந்த	ேதெவந்திரக்	 ம்பர்	ேசத் க்
காலச்	ெச
101.	ல்லரான்	 ம்பர்க ம்	அமராபதிக் ம்	அளகா ரிக் ம்	நிகராயச்
சிர(ஞ்)சீவிப்பதியா
102.	ன	சிவெகங்ைகத்	தி க் ளத்தங்கைரயில்	சசிவற்ன	யீ ரன்	ெபரியனாயகி
சன்



103.	னதியில்	நிைற ற	நிைறந் 	 ைறவறக்	 க்	கீள்திைச	ேமல்திைச	வடதி
104.	ைச	ெதன்திைசயி ம்	உள்ள	உறவின் ைறயாைர ம்	 ம்பர்கைள ங்	 ட்ட
105.	ஞ்ெசயி 	அளவளாவிக்	ெகாண் 	 ன்	மதியாளராகத்	ேதவாவர்கள்	நாம்
அைனேவா
106.	 க் ம்	வந்த	காரியங்களிெல	பத் க்காரியங்கள்	சாதகப்ப த்திக்
ெகா த் ம்	நா
107.	பத்திெரண் 	காரியத்தில்	மர 	காத் க்	ெகா த் ம்	 த்திர	ப த்தரி	பாரம்
108.	பைரக் ம்	அஞ் 	சாதி	எ பத் னா 	ஆவர்ணத்தா க் ம்	 த்திரராக
நடந்
109.	ெகாண்டதினாெல 	 ற்காலத்திேல	ய மக்ெகா 	வி ம்	பட்டய ம்
வாங்கி
110.	யி ந்த 	மத்தியிெல	சித்திப்ெபானதினாேல	அவர்கள்	வங்கிசாதிபதியான
ஸ்ரீ
111.	ம 	அர நிைலயிட்ட	விைசய	ர நாதச	சசிவர்ன(ப்)ெபரி	 ைடயாேதவரவர்க
112.	ள்	நாமைனெவா க் ம்	இப்ப ப்	 வத்திெல	நடந்த	ெசய்தி	ெயல்லாஞ்
ெசால்
113.	லிச்	சகல	ெவ மான	சன்மான ங்	கட்டைளயிட் 	சந் ஷ்	(ட்)
பண்ணிவிச் 	அ மக்
114.	ெகா 	வி ம்	வாங்கியி ந்த	ப யினாேல ம்	இப்ெபா 	அவர்கள்
ெசல்வக் மா
115.	ரான	ஸ்ரீம 	அர 	நிைலயிட்ட	விைசயர நாதச்	சசிவர்ண
த் 	வ கநாதப்ெபரி

116.	ய	உைடயா	ேதவரவர்கள்	 ன்மதியாரளகத்	ேதவர(ர)வர்	கள்	நாைளச்
ெசயிதி ம்
117.	ெபரிய	 ைரயவர்கள்	அ மக்	ெகா 	வி ம்	வாங்கின	ெசய்தி ஞ்
ெசால்லிய
118.	யப ேய	ெயங்கள்	ெபரிேயார்கள்	உங்க க் 	எந்தப்	பிறகாரம்	என்ன	என்ன
மரியா
119.	தி	நடப்பிவிச் 	இ ந்தார்கேளா	அந்தப்	பிறகாரம்	நடப்பிவிச் க்
ெகாள் கிேறாெம
120.	ன் 	சகல	ெவ மான	சன்மாநங்க ம்	கட்டைளயிட் ப்	ெபரிய
ைரயவர்கள்	நா

121.	ைளயிெலதாெந	ய மக்ெகா 	வி க்	ெகா த்தி க்கி	றியளி
122.	ந்தப்	பட்டய ந்	தா ங்கள்	என் 	கட்டைளயிட் 	யிந்தப்	பட்டயத் ப்	பண
123.	த்ைதத்	தற்ம	காரியத்திெல	நிலவரப்ப த்தி	விக்கி	ெறாெமன்
கட்டைளயிட்ட	தி
124.	னாெல	நாங்களைனெவா ங்	.......	சம்மதிச் க்..........



125.	ட்டய	ெம திக்ெகா க்கபட	தாமிர	சாசனப்பட்டயமாவ
126.	ய் வி ம்	தந் 	ெமா............	ஆசாரியார்கள்	 	ஒன் க் 	உ
127.	மபரகள்	 	ஒன் க் 	பதக் 	 ள்ளிப்	பள் க் 	ஒன் க்	யக
இந்தப்ப க் 	வ
128.	ஷா	வ ஷம்	 க்கிறெமன் 	இன	சம்மதியாகப்	பட்டயெம திக்
ெகா த்தப யி
129.	னாேல	எங்கள்	ம ஷைரக்	ெகாண் 	வாங்கியகிெலய வாகிற
பணெமல்லாந்
130.	 ைரயவர்கள்	கட்டைளயிட்ட	பிறகாரத் க் 	சிவகங்ைகத்	தி க் ளத்தங்க
131.	ைரயில்(க்)கீள்	திைசயில்ச்	சிவப்பிறகிஸ்ட்ைடயாந	ச்	சீவறன்	யி பரர்	அம்மன்
ெபரியநா
132.	யகிக் ம்	ேகாவில்	தி ப்பணி	ேவைலக் ம்	 வாமிச்	சீவறணி ரர்
ெபரியநாயனாயகி
133.	யம்ம க் ம்	அபிேஷக	ெநயிேவதினந்	தி விளக் த்	தி மாைல
அறக்கட்டைள
134.	த்தற	பரிபாலினமாக	நடக்கத்தக்கதாகச்	சந்திராதித்த	பிறேவச	வைரக் ம்
த்திரப த்திரர்	பாரம்பைரக் ம்	சல் ம்	காெவரி ............
135.	ப்பட்டய	பிறகாரத் க் ச்	சீவறன்	இ வரன்	ெகாவில்	தற்மத் க் க்

த் வரக்
136.	கடெவாமாக ம்	யிந்தத்	தற்மம்	 ெராவிற்தியாக	யிந்தப்	பட்டயப்ப க் க்
ெகா	
137.	 த் வ கிறவன்	அெனக	ேகா 	சிவப்பிறதிஷ்(ட்)ைட	

மெனகங்ேகா 	தடாக	
138.ப்பிறதி	சட்ைட 	மேநகங்ெகா 	பிறம்மப்	பிறதிசட்ைட ஞ்	ேசாடச	மகாதாந	
139.	 ம்	பண்ணினவ ம்	ெபற்ற	 கிற	(த*)த்ைத	அைடயக்கடவாராக ம்	யிந்த
ப க் க்	

140.	ெகாடாமல்	யாதாெயா வன்	விகாதம்	பண்ணியவன்	அெனகம்	அகிறகாரங்
ெக 	

141.	த்தவன்	ெகங்ைகக்	கைரயி ஞ்	ேச க்கைரயி (ம்*)	மாதாபிதா காரம்	ப	
142.	 ைவக்	ெகான்ற	ேதாஷத்திெல	ேபாகக்	கடவராக ம்	யிந்தப்ப க்
அஞ் சா	

143.	தி	எ பத் னா 	ஆவரணத்தார்	ெசால்ல	வரணக்	காற	ெவைனத்தைலப்
லி	 ண் 	

144.	காண்டான்	ெச ைவ	காரன்	 மாரன்	(ப்)	பட்ட	யவரி	சாதிவரி	பணியமாகிய



ெபரிய	தி மா	
145.	கிய	 த் க் மா 	ேச ைவக்	காரன்	உண் 	ப த்தி	எ திவிச்ச	பட்டயம்
அரமைனயார்	ெய	

146.	ங்க க் 	நடக்க	ேவண் ய	மரிய	மரியாதம்	ெயந்தக்காரிய ம்
ராமநாத ரத்தி	
147.	ல்	அத்தகம்	உங்க க் 	மரியாதம்	(ப்)	பணணி	விக் 	(ெம)	ெமன்ற
கட்டைளயிட்டப 	

148.	யிநாெல	யிந்தபட்டயம்	ெய திக்	ெகா த்ேதாம்	அ மக்ெகா 	யானிக்க
ெம	

149.	ன் 	ஒ 	சிைற ம்	வாங்கிச்	சசிவர்ண	மீ ரன்	ெகாவி க் 	விட்ெடாம்
யிந்த	பட்டயெம	
150.	ய திளான்	ம ரா ரி	 தலாந	ேச 	ஆதிக்கம்	 தலாக	சிற்ப்பாசாரி	விைச	
151.	யெர நாதக்காளி	ஆசாரி	 மாரன்	 த் க்காளி	ஆசாரி	ைகய்எ த் .	

152.	காளிகாேதவி	சகாயம்	உ.	
	

6.	ச ரகிரிமடம்	ெசப்ேப 	

மன்னர்	 த் 	வ கநாத	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர்	அவர்களால்,	கி.பி.1761-ல்
ச ரகிரியில்	உள்ள	 வாமி	 ழந்ைதயானந்த	மட	தர்மமாக	சி ேதட் 	கிராமத்ைத
கி.பி.	1760-ல்	சர்வ	மானியமாக	வழங்கியதற்காக	ஆவணம்	இந்தச்	ெசப்ேப .
ஐம்பத் 	ஏ 	வரிகைளக்	ெகாண்ட	இந்தச்	ெசப்ேபட் ல்	தானம்	ெகா க்கப்பட்ட
காணிக க் 	விவரமான	வைகயில்	வைரயப்பட் ப்ப 	சிறப்பான	ெதான்றா ம்.	
1.	ேதவி	சகாயம்	 பேதய ரீமன்	மகாமண்டேல வரன்	அரியராயர்தளவி	
2.	பாடன்	பாைசக் 	தப் 	வராயிர	கண்டன்	 வராய	கண்ட	கண்ட

3.	நா 	ெகாண்ட	ெகாண்டநா 	 டாதான்	பாண் 	மண்டல	பனாசா
4.	ரியன்	ேசாள	மண்டல	பிறதிஷ்டாபனாசாரியன்	ெதாண்ட	மண்டல	சண்டப்பி
5.	றசண்டன்	 வ	ெதட்சண	பச்சம	உத்தம	க த்தரியன்	ஈள ங்

6.	ெகாங் ம்	யாள்ப்பான	பட்டன	எம்மண்டல ம்
7.....யளத் 	ெகசேவட்ைட	ெகாண்ட ளிய	ராசாதி	ராசன்
8.	ராச	பரேம பரன்	ராசமார்த்தாண்டன்	ராச	ெகம்பீரன்	ராச	 லதிலகன்	ரா



9.	சநச்ேசத்திர	சந்திேராைதயன் ட்டரில் ட்டன் ஷ்டெநட் ரன்	சிட்
10.	டர்	பரிபாலன	பரராசசிங்கம்	பைகமன்னர்	கிரீ 	தாலிக் 	ேவலி	த

11.	ள	சிங்கம்	இளசிங்கம்	தளங்கண் 	தத்தளிப்பார்	கண்டன்	தரியலர்
12.	ேகாடாரி	வலியக்	ச வி	வளியக்கால்	நீட் 	வாள்க்காரர்	
13.	ண்டன்	ம ேரவளி	கண்டான்	வய்ைக	வளநாடான்	உத்தர	ெதட்

14.	சன	சத்த	ச த்திராதிபன்	இவளிப்	பாவ 	மிதித்	ேத வார்	கண்டன்
15.	மைல	கலங்கி ம்	மனங்	கலங்காத	கண்டன்	பாஞ்சால	 ஷன்	ப க்
16.	வார்	 ண்டன்	அள க்கனங்கள்	அனங்கேரபந்தன்	அன்ன	சத்திரம்நா

17.	மன்	ெபா ைமக் த்தற்மர்	 க க் க்	கற்னன்	மல் க் 	விடன	்வி
18.	ல் க் 	விைசயன்	ெசால் க் 	யரிச்சந்திரன்	பரிக் 	ந லன்	சாஸ்த்
19.	திரத் க் 	சகாேதவன்	அரி க் 	யகத்தியர்	ெபயத் க் 	ஆதி	ேச

20.	டன்	 ைடக் 	 மணன்	வய க் 	மாற்க்கண்டன்	தனத்தில்
21.	 ேபரன்	ெசங்காவிக்	 ைடயான்	ய ம	ேகதனன்	யாளிேக
22.	தனன்	ெக ட	ேகதனன்	 லிேகதனன்	வடகைரப்	 லி	ேமனாட்

23.	 ப் லி	வா ப் லிமதப் லி	ெகப்பிலி	சீ ம் லி	சினக் ம்
24.	வி 	யரசர்	ெகப்பிலி	ெகாட்ட	மடக்கி	 ம்பர்	ேகாடாலி
25.	 ரகேரபந்தன்	ெசாரி த் 	வன்னியன்	 க்கர்	தள	வி

26.	பாடன்	 க்கர்	ேமாகந்	தவிள்த்தான	்ெதாட் யாதளவி
27.	பாடன்	ெதாட் யர்	ேமாகந்	தவிள்த்தான்	நாட் க் 	னாயகம்
28.	நவேகா 	நாறாயணன்	பாட் க் 	ேகா 	பணம்	த ங்கிறத

29.	ன்	ேச 	வளி	கண்டான்	ேச 	காவலன்	ெசம்பி	வளநாடன்
30.	 ைரகள்	சிகாமணி	ரீராம வாமி	காரிய ரந்தரன்	 வைல
31.	யங்	காத்தன்	 ளந்ைத	நகராதிபன்	அ பதி	ெக பதி	தனபதி	ந

32.	ரபதி	அர 	நிைலயிட்ட	ரீமரி 	விைசய	ெர னாத	சசிவற்ணன்
33.	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவரவர்கள்	 மாரர்	 த் வ கனாத
34.	ைரயவர்கள்	பாவத் க் ப்	பிறம் ம்	தற்ம்மத் க் ள்

35.	மாய்	யிவ்விதம்	ராச்சிய	பரிபாலனம்	பண்ணிய ளாநின்ற	சா



36.	லிய	வாகன	சகாத்தம்	1682-க் 	ேமல	்ெசல்லா	நின்	

37.	ற	வ 	சித்திைர	மீ	15	உ	ச ரகிரி	 ளந்ைத	யானந்த	

38.	பண்டாரம்	மடத் 	தற்மத் க் 	நில	சாதனம்	பண்ணிக்
39.	 த்தப 	நில	சாதனமாவ 	சி ெதட் 	கிறாமம்	ேமல்	ெநட்
40.	 ரில்	ெபரிய	கண்மாய்	நான்மைடப்	 ரவில்	ேகாவா ர்

41.	பத்தில்	வட	வயலில	்வடக்ேகா ய	வாய்க்காலில்	ெப மா	வய	
42.	க்கல்	தைளக் ம்	கிளக் 	ெப மா	வயக்கல்	தைளக் 	கீள்	இதன்	கிளக்
ஆ
43.	ைடய	வயக்கத்	தைளக்	 	கீள்	அண்ணா ைடயான்	ெசய்க் ம்	கா
44.	லைட	வடகிளக் 	ெநாச்சிய 	தைளக	் ம்	காவல்	மா
45.	னிய	வாைகய 	தைளக் ம்	கிளக் 	மணி	தைளக்	 ங்
46.	இதன்	கிளக் 	தி வாலங்காட்	வயக்கல்	தைள	உ	உசல்	ெஹள
47.	இதன்	வடேமற் 	ேவலா தன்	வயக்கல	்தைள	இதன்ே◌
48.	மற்க் 	ேதவன	்வயக்கல்	தைல	க	ேதவன்	வயக்
49.	க க் 	வடேமற் 	 த்தன்	வயக்கல்	தைளயில்	பாதி	உ	ஹ	ள
50.	இன்நாங்	ெகல்ைலக் ள்	பட்ட	விைரய
51.	சகல ம்	ச வ	மானியமாய்	சாதனம்	பண்ணிக் த்தனாேல
52.	கல் ம்	காேவரி ம்	 ல் ம்	 மி ம்	சந்திராதித்த ள்ளத
53.	வைரக் ம்	ஆண் 	ய பவித் க்	ெகாள்ள	கடவாராக ம்
54.	ப 	சாதன ம்	எ திேனன்	ெசாக்கய்யரவர்கள்	ைக...
55.	எ த் 	யட்டவைணச்	கணக் 	ேமற்ப 	ெபரிய	தகப்பனார்	மகன்	ெக....
56.	ர்	ெசாக் 	ைகய்ெய த் 	ேதவி	சகாயம்	உ
57.	 	 வாமி	 ைண	உ	

7.	வள்ைளக் ளம்	ெசப்ேப 	

ன்னேர	 றிப்பிட் ள்ளப ,	மன்னர்	 த் 	வ கநாத	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர
பிதிர்	பக்தியிைனக்	 றிப்பி ம்	மற் ேமார்	ஆவணம்	இந்தச்	ெசப்ேப .
கி.பி.1763-ல்	இந்த	மன்னர்,	தம 	தந்ைதயார 	நிைனவாக	 னித	காசி	நகரில்
மடம்	ஒன் 	அைமத் 	பிராமண	ேபாசனம்,	மேக வர	 ைஜ	 தலிய	அன்னதானப்
பணிகளாக	வள்ைளக் ளம்	என்ற	கிராமத்ைத	தானமாக	வழங்கியைதக்
றிக் ம்	ஆவணம்	இந்தச்	ெசப்ேப :	

1.	ஸ்வஸ்தி	ஸ்ரீமன்	மகாமண்டேல ரன்	அரியராய	தள	விபாடன்	பாைச
2.	க் த்	தப் வார்	கண்டன்	கண்டநா 	ெகாண் 	ெகாண்
3.	டநா 	ெகாடாதான்	பாண் மண்டல	ஸ்தாபனாசாரியன்	ேசாள
4.	மண்டலப்	பிரதிட்டாபனாசாரியன்	ெதாண்டமண்டல	சண்டப்பிறச



5.	சண்டன்	ஈள ங்	ெகாங் ம்	யாள்பாணராயன்	பட்டன 	ெமம்மண்டல ம்
6.	கண் 	ெகசேவட்ைட	ெகாண்ட ளிய	ராசாதிராசன்	ராசபரேம ரன்
7.	ராசமார்த்தாண்டன்	ராச ல	திலகன்	அரசராவன	ராமன	்அந்தம்பர	கண்
8.	டன்	தாலிக் 	ேவலி	தளஞ்சிங்கம்	இளஞ்சிங்கம்	ேச காவலன	்ேச
9.	 ல	ரட்சா	 ரந்தரன்	த க்ேகா 	காவலன்	ெதாண் யந் ைற	கா
10.	வலன்	ெசம்பிவள	நாடன்	ேதைவ	நகராதிபன	் ல்ைல	மாலிைகய		
11.	ன்	அ மக்ெகா 	ெக டக்ெகா 	 லிக்ெகா 	 லிக்ெகா ைடயான்	
12.	ம்மதயாைனயான்	ெசங்காவி	 ைட	ெசங்காவிக்	ெகா 	ெசங்காவி
13.	ச்	சிவிைகயான்	அ வபதி	ெகசபதி	நரபதி	யிரவிய	ெகற்பயாசி	ெர
14.	 னாதச்	ேச பதியவ
15.	ர்கள்	பிறிதிவிராச்சி
16.	ய	பரிபாலனம்	ப
17.	ண்ணிய ளாநி
18.	ன்ற	கலி க	சகா
19.	த்தாம்	4864
20.	சாலிவாகன	ச
21.	காத்தம்	1685
22.	இதன்ேமற்	ெசல்லா
23.	நின்ற	 பா 	ஸ்ரீ	சித்திைர	மீ	4	தீ	 தவார ம்	அமாவாசி ம்	அக
24.	வதி ம்	 பேயாக	 பகரண ங்	 ன	 ரிேயாதபரக	 ண்
25.	னிய	காலத்தில்	பாண் 	ேதசத்தில்	ெபாதியமா	மைலயா
26.	ன்	ைவைய	ஆ ைடயான்	 னப்பிரைள	நாடன	் ளந்ைத	நகரா
27.	திபன்	 ல்ைல	மாளிைகயான்	பஞ்சகதி	யி ளியான்	 ம்மதயா
28.	ைனயான்	அ மக்ெகா 	ெக டக்ெகா 	 லிக்ெகா 	கட்
29.	ய	 ரவலன்	 ம் ரச	தி 	 ன்றிலான	்திக்ெகங் 	மாைண
30.	ெச த்திய	சிங்கம்	ேமனாட் ப்	 லி	தாலிக் 	ேவலி	தளஞ்சி
31.	ங்கம்	இளஞ்சிங்கம்	இரவி ல	ேசகரன்	ஆற் ப்	பாச்சி	கடலி
32.	ற்	பாச்சி	ெதாண் யந் ைற	காவலன	்வாசேபயாகன்	அர
33.	நிைலயிட்ட	விைசய	ெர நாத	சசிவற்னப்	ெபரிய	உைடயா	
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34.	த்	ேதவரவர்கள்	 த்திரன்	அர 	நிைலயிட்ட	 த் 	வ கநாதப்	ெபரி
35.	ய	உைடயாத்	ேதவரவர்கள்	த ம ரம்	 ஞான	சம்பந்த	ேத
36.	சிகர்	சீஷராண	காசிவாசி	 மர பரத்	தம்பிரானவர்
37.	க க் த்	தர்ம	சாசனம்	தாம்பிர	சாசனப்	பட்டயங்	ெகா த்தப்ப
38.	தற்ம	சாசனமாவ 	காசியிேல	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர்	மட
39.	ங்	கட் ப்	பிராமண	ேபாசன	மேக ர	 ைச	அன்னதா



40.	னம்	நடப்பிவிக்கிறதினாேல	இந்தத்	தற்மத்தக் 	விட்
41.	 க்	ெகா த்த	கிராமமாவ 	பாண் 	ேதசத்தில்	க
42.	த் க்	ேகாட்ைட	நாட் ல்	 க ர்க்	 ற்றத் 	வ
43.	ள்ைளக் ளம்	கிறாமத் க்	ெகல்ைலயாவ 	கீள்பா
44.	ற்ெகல்ைக	க ேமனியம்மன்	ேகாவில்	 ஞ்ைசக்
45.	ம்	அரமைனக்	கைரக்கண்மா	 ள்வாய்க் 	ேமற் 	ெத
46.	ன்	பாற்ெகல்ைல	ஒச்சந்தட் ப்	 ஞ்ைசக் ம்	 க ர்
47.	க்	 ளக்கா க் ம்	வடக் 	ேமற்பாற்ெகல்ைல	 ச்சனா	48.	
எல்ைலப் ர ம்	கிளக் 	வடபாற்ெகல்ைல	கீள்ச்ேச
49.	த் ர்	 ஞ்ைசப்	 ர க் ம்	வைளயா	ேதவர்	 யி ப் க்
50.	 ம்	ெதற் 	இப்ப 	யிைசந்த	ெப நான்ெகல்ைலக்	 ள்ளிட்ட	நஞ்ைச
51.	ைச	 ஞ்ைச	திட் 	திடல்	நிதி	நிற்ேசப	ெசலத பாசானம்	அட்சனிய	ஆக
52.	மியெமன் 	ெசால்லப்பட்ட	அட்டேபாக	ேதச	 வாமியங்க ம்	தானாதி	வில
53.	மய	விக்றியங்க க் ம்	ேயாக்கியமாக	சகல	ச தாய ம்	ச வமானிய
54.	மாக	ஆசந்திராற்கம்	சீஷ	பாரம்பைரக் ம்	காசி	அன்னதான	தற்ம
55.	த் க் 	விட் க	்ெகா த்தப்ப யினாேல	ஆண்ட பவித் க்	ெகாள் வாரா
56.	க ம்	இந்த	தற்மத் க் 	இதம்	பண்ணினவன்	காசியிேல	சிவப்பிரதிட்ைட	விட்
57.	 ப்பிரதிட்ைட	ேகா 	பிரம்ம	பிரதிட்ைட ம்	பண்ணி	 ண்ணியத்
58.	ைத	யைடவாராக ம்	இதற் 	யாதாெமா வன்	அகிதம்	பண்ணினவன்
59.	காசியிேல ம்	ராமீ ரத்திேல ம்	ேகா 	காராம்ப ைவ ம்	ேகா 	பி
60.	ராமணாைள ம்	ெகான்ற	பாவத்ைத	யைடயவராக ம்	இந்தப க் 	
61.	மர	 பரத்	தம்பிரானவர்க க் 	 த் 	வ கநாதப்	ெபரிய	உைடய
62.	யாத்	ேதவர்கள்	இந்த	அன்னதானப்	பட்டயம்	எ திேன	ம ைரயிலி
63.	 க் ம்	ெவள்ளாளரில	்ெசாக்கனாத	பிள்ைள	 மாரன	்சங்கர	நாராயண
64.	ன்	எ த் 	இந்தப்	பட்டயம்	ெவட் ேநன்	ைதயல்	பாகம்	உ
65.	ஸ்வதத்	தாத்வி	 ணம்	 ண்யம்	பரதத்தா 	பாலநம்	பாதத்தாப	ஹா
66.	ேரண	ஸ்வதத்தாம்	நிஷ்பலம்	பேவத்	உ	

8.	ெகா 	மங்கலம்	ெசப்ேப 	

தி வாவ ைற	 மகா	சன்னிதானத்திடம்	மன்னர்	 த் 	வ கநாதர்
ெகாண் ந்த	இைணயற்ற	 பக்தியின்	சான்றாக	அைமந் ள்ள	மற் ெமா
ஆவணம்	இந்தச்	ெசப்ேப .	கி.பி.1767ல்	மன்னர்	 த் 	வ கநாதர்,
தி வாவ ைற	பண்டார	சன்னதியில்	அம்பலவாண	 வாமி	 ைஜக் ம்	மேக வர
ைஜக் ம்	உடலாக	சிவகங்ைகச்சீைமயில்	உள்ள	நாக ந்தன் 	என்ற

கிராமத்ைத	இைறயிலியாக	வழங்கியதற்கான	ஆவணம்	இந்தச்	ெசப்ேப .
தி வாவ ைற	மடத்தில	்இந்தச்	ெசப்ேப 	உள்ள .	

1.	 வத்திஸ்ரீமன்	மகாமண்டேல ரன	்அரியராயிர	தள	விபாடன்	பாைசக் த்த



2.	ப் வராயிர	கண்டன்	 வாயிர	கண்டன்	கண்டநா 	ெகாண் 	ெகாண்டனா
ெகாடாதா
3.	ன்	பாண் 	மண்டலத்	தாபனாசாரியன்,	ேசாளமண்டலப்	பிறதிட்டாபனாசாரியன்
4.	ெதாண்ட	மண்டல	சண்டப்	பிறசண்டன்	ஈள ங்	ெகாங் ம்	யாளபபாண ம	எம்
5.	ம்மண்டல 	மளித் க	்ெகசேவட்ைட	ெகாண்ட ளிய	ராசாதி	ராசன்	ராசபரேம
6.	 ரன்	ராச	மாத்தாண்டன்	ராச	 ல	திலகன்	ராய	ரா த்த	மிண்டன	்மன்னரில்
மன்னன்	ம
7.	 வலர்	ேகசரி	 ட்டரில	் ட்ட ன்	 ட்ட	ெநட் ரன்	சிட்டர்	பரிபாலனன்	ஒட் யர்
ேமாகந்த
8.	விள்த்தான்	 க்கர்	தள	விபாடன்	வலியச்	ச வி	வழியிற்	கானீட் 	தாலிக்
ேவலி	யிள
9.	ஞ்சிங்கத்	தளஞ்சிங்கம்	ைவைக	வளநாடன்	ஆற் ப்பாச்சி	கடலிற்பாச்சி
ேச நகர்
10.	காவலன்	ேச ல	 ரந்தரன்	ராமனாத வாமி	காரிய	 ரந்தரன்
சிவ சா ரந்தான்	பாரா
11.	சசிங்கம்	பரராச	ேகசரி	பட்டமானங்	காத்தான்	பரேதசி	காவலன்	ெசாரி த்
வன்னிய
12.	ன்	ேகா 	 ரியப்	பிறகாசன்	ெதாண் யந் ைற	காவலன்	இந் ல
சற்பெக டன்	இ ளி
13.	பாவ 	இ ளி	மிதித்ேத வார்	கண்டன்	நவேகா 	நாராயணன்
பஞ்சவர்ணபாவாைட ைட
14.	ேயான்	 ட்டநிட்டன்	சிட்டபரிபாலன்	அட்ட	லட் மிவாசன்	நித்தி	கலியாணன்
ம
15.	ல	வங்கிசன்	சாமித் ேராகியள்	மிண்டன	்கட்டாரிசா வன்	அைடக்கலங்
காத்தா
16.	ன்	தாலிக் 	ேவலி	ரண	ேகசரி	ரணகிரீ 	சங்கீத	சா ச்சிய	வித்தியா
விேனாதன்
17.	ெசங்காவிக்	 ைடேயான	்ேசமத்தைல	வி 	விளங் மி 	தாளினான்
நரேலாகர்
18.	கண்டன்	ெபா ைமக் 	தண்மர்	வில் க் 	விைசயன்	மல் க் 	வீடன்	பரிக்
ந
19.	 லன்	சாத்திரத் க் ச்	சகாேதவன்	ெகாைடக் க	்கன்னன்	அறி க்
ககத்தியன்	தனத் க்
20.	க் ேபரன்	அ மக்ெகா 	ெக டக்ெகா 	 லிக்ெகா 	யாளிக்ெகா 	சிங்கக்
ெகா 	மகரக்
21.	ெகா 	மதப் லி	காரியங்	காத்தான	்தி ச்சிங்காசனத்திற்றி 	மகள்
பதம்ேபாற்றி	ராச்சியபரி



22.	பாலனம்பண்ணிய ளாநின்ற	சாலிவாகன	சகாத்தம்	1691க் 	ேமல்
ெசல்லானி	23.	னற	விேராதி	ஸ்ரீ	அற்பசி	மாதம்	25உ	ஸ்ரீம 	அர 	நிைலயிட்ட
விைசய	ெர நாத	சசிவற்னப்	ெபரிய	உ
24.	ைடயாத்	ேதவரவர்கள்	 த்திரன்	 த் வ கனாதப்	ெபரிய	உைடயாத்
ேதவரவர்கள்	தி
25.	 வாவ ைறப்	பண்டாரச்	சன்னிதியில்	அம்பலாண வாமி	 ைசக் ம்	மேக
26.	சர	 ைசக் ந்	தற்ம	சாதனம்	பட்ைடயங்	ெகா த்தப 	பட்ைடயமாவ 	கிராமங்
ெகா 	மங்
27.	கலம்	நாக கந்தன் க் 	வடக் 	 டேவலிக் ந்	தாய	மங்கலத் க்
எல்ைலக் ந்த	ெதற் 	வி	
���������	������
28.	ளாங் 	எல்ைலக் 	ேமற் 	எம்மத் க் ம்	கிழக் 	இந்தப்	ெப நாங்
ெகல்ைலக்
29.	 ள்ப்பட்ட	நிலம்	நஞ்ைச	 ஞ்ைச	மாவைட	மரவைட	திட் த்திடல்	நிதி	நிட்ேசம்
உள்படக்	கிராமத்
30.	தில	்பளவரிப்	பலவரி	ேவண் ேகால்வரி	ெவள்ைளக் ைடவரி	ெகா க்கால்வரி
31.	கத்திப்ெபட் வரி	மற்றச்	சில்லைறப்	பலவரிய ம்	ஊளிய	பாழிய ஞ்
ச வமானியமாக
32.	ச்	சந்திராதித்த ள்ளவைரக் ம்	பரம்பைரயாகக்	ைகயா க்	ெகாண் 	தற்மம்
பரிபாலன
33.	ம்	பண்ணிக்	ெகாண் ப்பார்களாக ம்	இந்தத்	தர்மத்ைத	யாதாெமா வர்
பரிபாலனம்பண்
34.	ணின	ேபர்கள்	காசியிேல ஞ்	ேச விேல ம்	சிவலிங்கப்	பிறதிட்ைட ம்	ஆயிரம்
பிரமப்
35.	பிறதிட்ைட ம்	ஆயிரங்	கன்னிகாதானம்	ேகாதான	 ண்ணிய ம்
ெப வாராக ம்	இ
36.	ந்தத்	தற்மத் க் 	அயிதம்	பண்ணின	ேபர்	இதற் 	ெயதிர்மைறப்
பயைனயைடவாராக ம்	உ
37.	இ வல்லாம மேனக	 ர்	பாவப்பயைன ைடயவராக ம்
38.	உ	ஆ கம்	சகாயம்	உ	★	
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காைளயார்	ேகாவில்	ேகாட்ைடப்	ேபாரில்	சின்ன	மறவர்	சீைமயின்	வீரம்	விைல
ேபாகாததால்	ேதால்வி ற்ற	மறவர்கள்,	வழி	நடத்தக்	 ய	தைலவர்	இல்லாமல்
தத்தளித்தனர்.	தைலக் னி டன்	ஆக்கிரமிப்பாளர 	ஆட்சிக் க்	கட் ப்பட்
நடப்பைத	தவிர	அவர்க க் 	ேவ 	வழி	எ ம்	ெதன்படவில்ைல.	ஆனால்
அவர்கள 	உள்ளம்	உைலக்களம்	ேபால	தன்மானத்தினால்	ெகாதித் 	 றிக்
ெகாண் ந்த .	

சிவகங்ைகக்	ேகாட்ைடயின்	பா காப்பிைன	ஆற்காட் 	நவாப்பின்	பைடக ம்
ம்ெபனியார 	அணிக ம்	ேமற்ெகாண்டன.	நவாப்பின்	நிர்வாகம்	சிவகங்ைக

ேகாட்ைடயில்	இ ந் 	இயங்கத்	ெதாடங்கிய .	ேபட்ைடகளி ம்,	 ங்கச்
சாவ களி ம்	மிரட் 	ெமாழி	ேப கின்ற	 ரட் 	பட்டாணியர்கள்	காவல்	பணியில்
ஈ பட்டனர்.	இவர்கள்	அைனவ ம்	நாள்ேதா ம்	சிவகங்ைக	அரண்மைனக்
எதிேர	உள்ள	பரந்த	ைமதானத்தில்	சீ ைட	 ண் 	அணி	வ த் 	ஆங்கிலத்
தளபதிகள 	உத்திர ப்ப 	பயிற்சிகைள	ெசய் 	வந்தைத	மக்கள்	சற்
வியப் டன்	கவனித் 	வரலாயினர்.	
இந்த	கவாத் 	ைமதானத்திற் 	அ கில்	அரண்மைன	 கப்பிற்
அண்ைமயிேலேய	 திதாக	அைமக்கப்பட்ட	மாளிைகயில்	ஆற்கா 	நவாப்பின்
த்த	மகன்	உம்தத்	உல்-உம்ரா	தங்கி	இ ந்தார்.	அவர்	சிவகங்ைகச்	சீைமயில்

நவாப்பின்	ேநர்	பிரதிநிதியாக	ெசயல்பட்டார்.	 திய	அரசின்	நிர்வாகம்
அ த்த த் 	பல	 திய	ஆைணகைளப்	பிறப்பித்த .	சிவகங்ைக	என்ற
ெபய க் ப்	பதிலாக	ஹுைஸன்	நகர்[1]	என்ற	 திய	ெபயர்	அர 	ஆவணங்களில்
இடம்	ெபற்றன.	(ஏற்கனேவ	இராமநாத ரத்தின்	ெபயைர	அலி	நகர்	என	மாற்றம்
ெசய் 	இ ந்தனர்	என்ப 	 றிப்பிடத்தக்க .)	

ெசன்ைனயில்	உள்ள	நவாப்	வாலாஜா	 கம்ம 	அலி ட ம்	 ம்ெபனியா ட ம்
ெதாடர் 	ெகாள்வதற் 	ஏற்றவா 	சீைம	நிர்வாக	க தப்	ேபாக் வரத் ,	அங்
அமலில்	இ ந்த	பாரசீக	ெமாழியில்	ைகயாளப்பட்ட .	இந்தக்	க தங்களில்
இஸ்லாமியர 	'ஹிஜிரி'	ஆண் 	 ைற ம்,	சர்க்கார 	வர 	ெசல 	கணக்கில்
பசலி	 ைற ம்	 த்தப்பட்டன.	சிவகங்ைக	மன்னர்கள்	ஆட்சியில்	
மக்க க் 	வழங்கப்பட்ட	நிலமான்யங்கள்,	தர்மாசனம்,	ஜீவிதஇனாம்	ேபான்ற
நிலக்ெகாைடகள்	பறி தல்	ெசய்யப்பட் 	 திய	சர்க்கார 	ஆதரவாளர்க க்
க ல்காணி	என்ற	ெபயரில்	வழங்கப்பட்டன.[2]	 ழக்கத்தில்	இ ந்த	மின்னல்
பணம்,	 ழிப்பணம்,	 ழிச்சக்கரம்,	டச் க்காரர்கள 	ேபார்ேடா	ேநாவா	பேகாடா
ேபான்ற	நாணயங்கைள	மதிப்பிழக்கச்	ெசய் 	ஆற்காட் 	ெவள்ளி	 பாைய

https://ta.wikisource.org/wiki/சீர்மிகு_சிவகங்கைச்_சீமை/ஆற்காட்டு_நவாப்பின்_ஆட்சி#cite_note-1
https://ta.wikisource.org/wiki/சீர்மிகு_சிவகங்கைச்_சீமை/ஆற்காட்டு_நவாப்பின்_ஆட்சி#cite_note-2


அதிகார	 ர்வ	நாணயமாக	அறிவித்த .	பைழய	நாணயங்க க் ம்	இந்த	 திய
பாய்க் ம்	மதிப்பில்,	1:3	1/2	என்ற	விகித	ேவ பா 	இ ந்த .	ஊர்த்

தகரா கைள	தீர்த் 	ைவப்பதற்காக	பாரம்பரிய	 ைறயில்	இயங்கி	வந்த	ஊர்ச்
சைப,	நாட்டார்கள 	ஊர்ப்ெபா சைப	ஆகியைவகைள	நீக்கிவிட் ,	நவாப்பின்
அ வலர்களான	அமில்தார்கள்,	 ற்றங்க க் 	அபராத ம்	தண்டைன ம்
அளிக் ம்	நியாயாதிபதிகளாக	மாறினர்.	நைட ைறயில்	இ ந் 	வந்த
தலங்காவல்,	ேதசகாவல்	 ைறகள்	அகற்றப்பட் 	ஊர்க க் 	 திய
காவல்காரர்கள்	நியமிக்கப்பட்டனர்.	
இந்த	மாற்றங்கள்	அைனத் ம்	சிவகங்ைக	சீைம	மக்க க் 	அன்றாட
வாழ்க்ைகயில்	பல	இைடஞ்சல்கைள	எதிர்	ேநாக்க	வழிவ த்த டன்,	அவர்கள்
ஒ 	அன்னிய	அர க் 	அ ைமக்	 களாக	இ க்கிேறாேம	என்ற
ேவதைனைய ம்	ெவ ப்ைப ம்	வளர்த்தன.	இயல்பாகேவ	ராஜவி வாச ம்
ேபார்க் ண ம்	மிக்க	இந்த	சீைம	மக்கள்	நவாப்பின்	அ வலர்க டன்
ஆங்காங் 	ேமாதினர்.	நாளைடவில்	இந்த	கிளர்ச்சிகள்	சங்கிலிப்	பின்னலாக
சீைமயின்	பல	பாகங்க க் 	பரவி	 ட் க்	கிளர்ச்சிகளாகப்	பரிணமித்தன.
பக்கத் 	ெபரிய	மறவர்	சீைமயின்	ேச பதி	மன்னைர	ஆற்காட் 	நவாப் ம்
ம்ெபனியா ம்,	தி ச்சிக்	ேகாட்ைடயில்	சிைற	ைவத்தி ப்பைதப்	பயன்ப த்திக்

ெகாண் ,	ேச பதி	சீைமயின்	ெதற் ,	கிழக் ப்	ப திகளில்	மாப்பிள்ைளத்	ேதவர்
என்ற	மாவீரன்	தைலைமயில்	மக்கள்	திரண் ,	நவாப்பின்	நிர்வாகத்ைதச்
ெசயலிழக்கச்	ெசய்த	சாதைனைய	அறிந்தனர்.	இதனால்	எ ச்சி ம்	ஆர்வ ம்
ெகாண்ட	மக்கள்	கா களில்	 னர்.	திண் க்கல்	சீைமயில்	இ ந் 	ராணி	ேவ
நாச்சியா ம்,	பிரதானி	தாண்டவராயப்	பிள்ைள ம்	சிவகங்ைகச்	சீைமக் த்
தி ம்ப	இ க் ம்	ெசய்திகைள,	அ 	ெதாடர்பாக	அவர்கள்	 மக்க க்
அ ப்பி ள்ள	ரகசிய	ஒைலகைளப்	ப க்கக்	ேகட் 	பரவச ற்றனர்.	நவாப்பின்
கட் ப்பாட் ல்	இ ந்த	ேகாட்ைடகைள ம்,	ேபட்ைடகைள ம்	தாக்கினர்.
அவர்களிடம்	இ ந்த	வில்,	ேவல்,	வாள்,	நாட் த்	 ப்பாக்கிகள்	ஆகியைவகைள
இந்த	தாக் த க் ப்	பயன்ப த்தினர்.	பரவலாகத்	ெதாடர்ந்த	இந்தத்
தாக் தலினால்	பாதிக்கப்பட்ட	நவாப்பின்	பணியாளர்கள்,	பத்திரமான
இடங்கைளத்	ேத ச்	ெசன் 	தங்கள 	பணிகைள	ேமற்ெகாண்டனர்.	ஆனால்
எத்தைன	நாட்க க் 	இவ்விதம்	பயத்தி ம்	பீதியி ம்	கழிக்க	 ம்?	நாட்கள்
நகர்ந் 	ெகாண் ந்தன.	சிவகங்ைக	சீைம	மக்கள 	அந்நிய	எதிர்ப் 	உணர் ம்
அதிகரித் க்	ெகாண்ேட	வந்த .[3]	

இந்த	மக்களில்	சிலர்	ராணியார 	நிைலைய	வ ப்ப த்தி	நவாப்பின்
ஆதிக்கத்தில்	இ ந் 	சிவகங்ைகைய	மீட்பதற் 	வி பாட்சிக் 	 றப்பட் ச்
ெசன்றனர்.	இைவெயல்லாம்,	சிவகங்ைகச்	சீைமயில்	நவாப்	 கம்ம 	அலியின்
த்த	மகன 	ேநர 	நிர்வாகம்	என்ற	ேதர்	ெவ 	விைரவில்	நிைலக்
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வரவி ப்பைதத்	ெதளிவாக	எ த் க்	காட் ன.	

	

1.	 ↑	Kadirvelu.	Dr.	S.	-	History	of	Maravas	(1977).	P:	164	

2.	 ↑	Military	Consultations.	Vol.43.1.7.1772.	P:	1033	

3.	 ↑	Kadirvelu.Dr.S.	-	History	of	Maravas	(1977).	P:	165
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5.	வி பாட்சியில்	ேவ நாச்சியார்
	

திண் க்கல்	ேகாட்ைடக் 	வடகிழக்ேக	பதிெனட் க்	கல்	ெதாைலவில்	அைமந்
இ க்கிற 	வி பாட்சி	என்ற	சிற் ார்.	திண் க்கல்	சீைமயின்	பிரதானமான
இ ப 	பாைளயங்களில்	இந்த	பாைளய ம்	ஒன் .	பதிைனந்தாம்	 ற்றாண் ன்
பிற்ப தியில்	விஜயநகர	ேபரரசர்களாக	இ ந்த,	'வி பாட்ச'	என்ற	சிறப் 	ெபற்ற
மன்னர்கள 	நிைனவாக	எ ந்த	ஊர்.	விஜய	நகரப்	பிரதிநிதியாக
மகாமண்டேல வரராக,	தி ச்சிராப்பள்ளியில்	ஆட்சி	ெசய்த	மல்லிகார்ஜுனர்,
ம ைரப்	பைடெய ப்பில்	அவ க் த்	 ைண	 ரிந்த	ெதாட் ய	நாயக்கைரப்
ெப ைமப்ப த்த	அவரால்	ேதாற் 	விக்கப்பட்ட 	என் ம்,	இன்ெனா 	ெசய்திப்ப
வி நாத	நாயக்கரால்	வழங்கப்பட்ட 	இந்தப்	பாைளயம்	என ம்	ம ைர
ெகஜட் ரில்	வைரயப்பட் ள்ள .[1]	பி.எஸ்.	வார் 	என்பவர 	"ம ைர
திண் க்கல்	நிைன கள்"	என்ற	 லில்	இந்தப்	பாைளயம்	சின்னப்ப	நாயக்கர்
என்ற	கம்பளத்தாரரால்	நி வப்பட்ட 	என் ம்,	இவர்தம 	தீரச்ெசயல்களால்
ம ைர	நாயக்க	மன்ன க் 	பல	ேபார்களில்	அரிய	உதவி	ெசய்த	காரணத்தினால்
'தி மைல'	என்ற	வி 	வழங்கப்பட்ட 	என் ம்	வைரந் ள்ளார்.	அத் டன்
ம ைரக்	ேகாட்ைடயின்	எ பத் 	இரண் 	ெகாத்தளங்களில்	தி மஞ்சன	வாசல்
என்ற	ெகாத்தளத்தின்	பா காப் 	ெபா ப் 	இந்த	பாைளயக்காரரிடம்	இ ந்த
எனத்	ெதரிய	வ கிற .	இந்தப்	பாைளயம்	ைம ர்	மன்னர 	ேமலாண்ைமக்
உட்பட்ட	பிற ,	அவர 	பாைளயத்தின்	கப்பத்திைன	உயர்த்திய	ைஹதர்	அலியின்
ஆைணைய	எதிர்த் 	தள் ப 	ெதாைகையப்	ெபற்றார்.
[2]அப்ெபா 	(கி.பி.1754)	இ ந்தவர்	தி மைல	ேகாதர	சின்னப்ப	நாயக்கர்
என்ற	தீரர்.	 ட ட் 	ஆற்றின்	கைரயில்	ஒ 	சிறிய	மண்ேகாட்ைட	வளமான
விைளநிலங்கள்:	தமிழக	மறவர்கைளப்	ேபால	 ப்	ெப ைம ம்	மான	உணர் ம்
மிக்க	கம்பளத் 	நாயக்கர்களான	 	மக்கைள ம்	அவர்கள 	தைலவைர ம்
ெகாண்ட .	இந்த	சிறிய	ஊைர	ராணிேவ 	நாச்சியா ம்,	அவர 	 ழந்ைத ம்
பா காப்பாக	இ ப்பதற் 	ஏற்ற	ெபா த்தமான	ஊராக	பிரதானி	தாண்டவராய
பிள்ைள	ேதர் 	ெசய்தார்.	

காைளயார்	ேகாவில்	ேபாைரப்	பற்றிக்	ேகள்வி ற்ற	அந்த	ஊர்	பாைளயக்காரர்
மி ந்த	அ தாபத் டன்	சிவகங்ைக	ராணிக் ம்	பிரதானிக் ம்	தக்க	வசதிகைள
ஏற்ப த்திக்	ெகா த்த டன்,	திண் க்கல்	ேகாட்ைடத்	தளபதி ம்,	ைம ர்	ஐதர்
அலியின்	ைமத் ன மான	ைசயத்	சாகி க் 	அவர்கைள	அறி கப்ப த்தி
ைவத்தார்.	இராமநாத ரம்,	சிவகங்ைக	ஆகிய	மறவர்	சீைமகளில்	இ ந்
ஆற்காட் 	நவாப்ைப	 ரத்திய ப்பதற் 	பைட	உதவி	ேகாரிய	ராணியாரின்
ேவண் தைல ம்,	 ல்தான்	ஐதர்	அலிக் 	பரிந் ைர டன்	அ ப்பி	ைவக் மா ம்
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ெசய்தார்.	
சிவகங்ைக	பிரதானி	தாண்டவராய	பிள்ைள	ராணிேவ 	நாச்சியா க்காக

ல்தான்	ஐதர்அலி	பக ர்	அவர்க க் 	08.12.1772	ேததியிட் 	அ ப்பிய
க தம்,[3]	
"....	ஆற்காட் 	நவாப்,	இராமநாத ரம்,	சிவகங்ைக	ஆகிய	இ 	:தன்னர கைள ம்
ஆக்கிரமித் 	அழிைவ	ஏற்ப த்தி	வ கிறார்.	:அங்கி ந் 	தப்பி	வந்த	நான்
கள்ளர்	தைலவர்க டன்	கா களில்	:தங்கி	கிளர்ச்சிைய	ெதாடர்ந் 	வ கிேறன்.
இந்த	 யற்சியில்	:எனக் 	யார்	உதவி	ெசய்தா ம்	இன் ம்	சிறந்த	சாதைனகைள
:இயற்ற ம்.	ஆைகயால்,	தாங்கள்	ஐயாயிரம்	 திைர	:வீரர்கைள ம்.	ஐயாயிரம்
ேபார்	வீரர்கைள ம்	அ ப்பி	ைவத்தால்	:அவர்கள 	ப ச்	ெசலைவ	நான்	ஏற் க்
ெகாண் 	அவர்க டன்	:இைணந் 	இந்த	இ 	சமஸ்தானங்கைள ம்	மீண் ம்
ைகப்பற்ற	:இய ம்,	அத் டன்	ம ைரக் ம்	பைடகைள	அ ப்பி	ைவத் 	:அந்த
சீைம	 வ ம்	எதிர்	நடவ க்ைககைளத்	ெதாடங்கி	:ைவக்க ம்	இய ம்.
அங் ள்ள	பாைளயக்காரர்க ம்	நமக் 	:ஒத் ைழப் 	நல் வார்கள்.	
தங்க க் 	ெச த்த	ேவண் ய	நஜர்	பற்றி	பின்னர்	 	:எ த் க்
ெகாள்ளலாம்.	

-	தாண்டவராயப்பிள்ைள,	
சிவகங்ைக	சமஸ்தான	பிரதானி.	
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மன்னர்	 த் 	வ கநாதர்	ெசப்ேப 	(தி வா ர்	ெசப்ேப )	

இந்தக்	க தம்	அ ப்பியெபா ,	பிரதானி,	ெதாண்டமான்	நாட் ல்,	சிவகங்ைகச்
சீைமைய	ஒட் ய	பாய்க் 	என்ற	கிராமத்தில்	ெதன்னந்ேதாப் 	ஒன்றில்	தங்கி
இ ந்தார்.	சிவகங்ைகச்	சீைம	நடப் கைள	வி பாட்சியில்	உள்ள	ராணி
ேவ நாச்சியா க் 	தகவல்	ெகா த் க்	ெகாண் ந்தார்.	அத் டன்
சிவகங்ைகச்	சீைம	நாட்டார்க க் ம்	ஒைலகள்	அ ப்பி	ைவத் 	ெதாடர்
ெகாண் 	இ ந்தார்.	சிவகங்ைகைய	வி விப்பதற்கான	 யற்சிகளில்
ஒத் ைழப்ைப ம்	உதவிகைள ம்	திரட் வதில்	ஈ பட் 	இ ந்தார்.	
"...	தஞ்சா ரா ம்	ெதாண்டமா ம்	இைணந் 	நமக் 	பைட ம்	ெபா ம்
வழங்க	சம்மதித் 	உள்ளனர்.	ைம ர்	மன்னர்	ஐதர்	அலிகானின்	பைட ம்	இங்
வரவி க்கின்ற .	ஆதலால்,	உங்களால்	இயன்ற	அள 	ேபார்	வீரர்கைள ம்
பைடக்கலங்கைள ம்	ேசகரித் க்	ெகாண் 	நம்மிடம்	வா ங்கள்.	நாம்	எல்ேலா ம்
இைணந் 	இராமநாத ரத்ைத ம்,	சிவகங்ைகைய ம்	தி ம்ப	ைகப்பற்றி
விடலாம்..."	
என் 	மறவர்	சீைம	 வைத ம்	மீட்பதற் 	திட்டமிட் 	இ ப்பைதத்	ெதரிவிக் ம்
ெசய்திையக்	ெகாண்ட	அவர 	ஒைல	ஒன் 	நவாப்பின்	பணியாளரான	ெதாண்
அமில்தார்	ைகயில்	சிக்கிய .	

மறவர்	சீைமைய	மீட்பதற் 	பிரதானி	தாண்டவராயபிள்ைள	மைற கமான
ைறயில்	இயங்கி	வ கிறார்	என்பைத	அப்ெபா தான்	கம்ெபனியார்

உணர்ந்தனர்.	நவாப்பின்	மகன்	உம்தத் ல்	உம்ரா க் 	இந்த	தகவல்	கிைடத்த டன்
மிக ம்	எச்சரிக்ைக டன்	ெசயல்பட்டார்.	இர 	பகல்	என் 	பாரா 	பிரதானியார்
யற்சிைய	ேதால்வி றச்	ெசய்ய	 யன்றார்.	தளபதி	நஜீர்கான்,	தளபதி	ெபௗேஷர்

ஆகிேயார 	 ைண	ெகாண் 	கிளர்ச்சிக்காரர்கைள	ேத ப்பி ப்பதி ம்,
ேகாட்ைடகைள	வ ப்ப த் வதி ம்	ஈ பட்டார்.	
மனித	வாழ்க்ைகயின்	இ திப்ப தி	இயலாத்தன்ைம	ெகாண்ட	 ைம.	ஒ ம்



பாம்ைப ம்,	 ரத்திச்	ெசன் 	ந க்கிக்	ெகால்ல	 யன்ற	அேத	கால்கள்தான்
இப்ெபா 	நடமா வதற் க்	 ட	தளர்நைட	ேபா கிற .	மி தியான	பிரயாைச
அைனத்ைத ம்	உடேன	ெசய் 	 க்க	ேவண் ம்	என்ற	ஆைச	தாங்க	 யாத
ைம!	

பிரதானி	தாண்டவராயபிள்ைள	உடல்	நலி ற்ற .	கண்க ம்	இதயக்	கத க ம்
இ க்கமாக	 க்ெகாண்டன.	மண்ணின்	மீ ம்	மன்னர்	மீ ம்	மாறாத	அன்
ெகாண் 	தளரா 	உைழத்த	தியாகி	மைறந் 	விட்டார்.[4]	

பிரதானி	தாண்டவராய	பிள்ைள	மன்னர்	சசிவர்ண	ெபரியஉைடயாத்	ேதவர்
ஆட்சியின்	இ தியில்	கி.பி.1747-ல்	சிவகங்ைகப்	பிரதானியாகப்	பணிேயற்றார்.
அப்ெபா 	அவர்	 மார்	நாற்ப 	வய 	உைடயவராக	இ ந்தி க்க	ேவண் ம்.
இவர 	அ ங் ணங்கைள ம்,	ஆற்றைல ம்	தமிழ்த்	தாத்தா	டாக்டர்
உ.ேவ.சாமினாைதயர்	அவர்கள்,	
"...	தாண்டவராயபிள்ைள	வீர ம்,	கணக்கில்	 ட்ப ம்,	ெதளிந்த	அறி ம்,
இன்னாைர	இன்னப 	நடத்த	ேவண் ம்	என்ற	த தி ணர்ச்சி ம்
சமஸ்த்தானத்தின்	வளங்கைள	மிக் ம்	வழிகைளயறிந் 	 ய ம்	 யற்சி ம்
ைதரிய ம்	உைடயவர்.	தம்ைம	அ த்தவைரப்	ேபால்	ஆதரிப்பவர்.	ெசான்ன	ெமாழி
தவறாத	வாய்ைம	உைடயவர்.	 ட்டைர	அடக்கி	அஞ்சச்	ெசய் ம்	பராக்கிரமம்
ெபா ந்தியவர்.	தமிழ்ப்	 லவர்கைள	ஆதரிக் ந்	தன்ைமயினர்."	
என	 கழ்ந் 	வைரந் ள்ளார்.[5]	

இத்தைகய	ஏற்றமி 	தமிழ்ப்	ெப மகைனப்	ேபாற்றி	 கழ்வ 	இயல் .	"எ க் ம்,
இ நிதி ம்	ெநல்லாயிரம்	கல ந்	தந்ேத,	நா 	கவிைத	ெகாண் 	 க ற்ேறான்"
என் 	பா ய டன்	அல்லாமல்,	இவைரப்	பாட் ைடத்	தைலவனாகக்	ெகாண்
"மான்வி 	 "	என்ற	சிறந்த	ெசந்தமிழ்	இலக்கியத்ைதேய	பைடத் ள்ளார்
ழந்ைதக்	கவிராயர்,	மிதிைலப்பட் 	அழகிய	சிற்றம்பலக்	கவிராயர 	ேபரர்.	இந்த

இலக்கியத்தில்	இ ந் 	பிரதானி	தாண்டவராய	பிள்ைள	சிவகங்ைகச்	சீைமயில்
எத்தைகய	அறப்பணிகைள	நிைறேவற்றி	ைவத்தார்	என்பைத ம்	அறிந்
ெகாள்வதற் 	கவிராயர 	கவிைத	வரிகள்	பயன்ப கின்றன.	

“ேகாலமி 	 ன்றக் யிேல	நீ ழி
					காலெமல்லாம்	நிற்கேவ	கற்கட் க்	 ளத்தில்	
தன் ற் க்	காணத்	தடாகப்	பிரதிட்ைட	ெசய் 	
					ெசந் ல்	 ைறயால்	சினகர ம்	-	ெபான்னால்	
					ப த் ைற 	 ந்த ம்	ைமந்த ம்	ேவதம்	

						ப த் ைற 	மண்டப ம்	பாங்காய்	-	 த் 	ைவத்ேத	
ேபாற்றிய	ைவயா ரி ெயன் 	ேப மிட் 	

நாற்றிைசேயார்	ேபாற் வள்ளி	நாத க்ேக	-	ேதாற் தினக்	
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						கட்டைள ந்த	 வாதசி	க்கட்டைள ந்	ைதப் ச	
		கட்டைள ேம	நடத் ங்	கங்ைக லன்	-	மட் விரி	
				சீதளியார்	 த் ர்த்	தி த்தளியார்	ெகான்ைறவன	

நாதனார்	வயிரவநாத க் ம்	-	சீதமலர்	நல்லமங்ைக	பாக க் 	நம் ம்
வயிரவர்க் ம்	வல்ல	தி க்ேகாட் 	மாதவ க் ம்	-	கல்லியன் ன்	மண்டபம்
ெநய்விளக் 	மாமதி ம்	வாகன ம்	தண்டைல 	வில்லத்	தளமலர்கள்	-
ெகாண்டேதார்	நித்திய	ைநமித்தியம்	ேநயமாய்தானடக்க	பத்தி டேன	யைமத்த
பண்பினான்..."	

என் 	பிரதானியின்	பணிகைள	அ க்கிச்	ெசால்கிறார்	கவிராயர்.[6]	
மற் ம்,	பாகேனரிக் 	அ த் 	 த் 	வ கநாத	சத்திரம்	என்ற	 யி ப் ,
ேசாழ ரத்திற் 	ேமற்ேக	திரியம்பகப்	ெபாய்ைக,	பரம்ைபக்	 யில்	மடம்,	சத்திரம்,
ெகா கட் 	அன்னம்	ெகா த்ேதான்	எனப்	 கழ்ந் ைரத் ள்ளார்.	
பிரதானி	தாண்டவராயபிள்ைளயின்	மரணம்,	தமக் ம்	சிவகங்ைகச்	சீைமக் ம்
ஏற்பட்ட	மிகப்	ெபரிய	இழப் 	என்பைத	ராணி	ேவ நாச்சியார்	உணர்ந்தார்.
ேவதைனயால்	 த்தார்.	கணவர 	வீரமரணத்திற் 	பிற 	அவைர ம்	அவர
ழந்ைதைய ம்,	காப்பாற்ற	ேவண் ம்	என்ற	உயர்ந்த	இலக்கிைன

ெகாண் ந்தவர்	அல்லவா	அவர்?	அவைர	நம்பித்தாேன	இந்த	அந்நிய
மண்ணாகிய	வி ப்பாச்சி	சீைமயில்	வாழ்ந் 	வ வ ?	வி ப்பாச்சி	வாழ்க்ைகக்
ைம ர்	மன்னர 	அ தாப ம்	ஆதர ம்	பின்னணியாக	இ ந்த	ேபாதி ம்,
விைரவில்	தாயகம்	தி ம்பி	விடலாம்	என்ற	வ வான	நம்பிக்ைகைய	வளர்த்
ஊக் வித் 	வந்த ம்	இந்த	பிரதானி	தாேன?	ஆற்காட் 	நவாப் க் 	எதிராக
சிவகங்ைக	மக்கைளத்	திரட் ம்	க ைமயான	 யற்சியில்	காலெமல்லாம்	ஈ பட்
இ ந்தேபா ம்,	வாரம்	தவறாமல்	வி ப்பாட்சிக் 	வந் ,	சிவகங்ைகச்	சீைமயின்
நடப் கைள	ராணியா க் 	ெதரிவிப்பைத	அவர்	வழக்கமாக	ெகாண் ந்தார்.
அவர்	விட் 	ெசன்ற	 யற்சிகைள,	அவர்	வைரந் ள்ள	திட்டத்ைத	எவ்விதம்
நிைற 	ெபறச்	ெசய்வ ,	எத்தைகய	வழி	 ைறகைளக்	ைகயா வ ?	

இர 	பக ம்	இேத	சிந்தைனயில்	ராணிேவ 	நாச்சியார்	லயித் 	இ ந்தார்.
மி ந்த	உள்ளத் ணி டன்	உணர் 	 ர்வமாக	மறவர்	சீைமயின்	மண் க் ம்
மர க் ம்	உகந்த	வைகயில்	ஒ 	 விைனக்	காண	 யன் 	வந்தார்.	வீரத்தின்
பரிசாக	உ வான	சிவகங்ைகச்	சீைமைய,	மீண் ம்	 தந்திர	நாடாக	மாற்றாவிட்டால்
அங் ள்ள	மக்களின்	எதிர்காலம்	என்னவா ம்?	இதற் 	விைட	அரசியலில்
ராணியார்	ேநர யாக	ஈ ப வ தான்?	ஆம்.	அப்ப த்தான்,	ராணிேவ 	

நாச்சியா ம்	 	ெசய்தார்.	பிரதானி	தாண்டவராய	பிள்ைள	விட் ச்	ெசன்ற
பணிகைள,	 றிப்பாக	சிவகங்ைக	சீைமயின்	நாட்டார்கள்,	ேசர்ைவக்காரர்க டன்
ஓைலத்	ெதாடர் கைளத்	ெதாடர்ந் 	வந்தார்.	தம 	கணவ க் 	வி வாசத் டன்
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பணிகள்	ஆற்றி	வந்த	அந்தரங்கப்	பணியாளர்களான	ம
ேசர்ைவக்காரர்கைள ம்	ராணியார்	தம 	 திய	அரசியல்	பணியில்
ஈ ப த்தினார்.	
வி பாட்சியிலி ந் 	சிவகங்ைகச்	சீைம	நாட் த்	தைலவர்க க் 	அ ப்பிய
ஓைலக க் 	தக்க	பலன்	கிைடத்த .	பிறந்த	ெபான்னாட் ன்	வி தைலக்
தங்கைள	ஆ தியாக	வழங்க	ேவண் ம்	என்ற	ேவட்ைகயில்	சிவகங்ைகச்	சீைம

மக்கள்	பலர்,	சி சி 	 க்களாகத்	தங்கள 	ஆ தங்க டன்	வி பாட்சி
ேபாய்ச்	ேசர்ந்தனர்.	ராணியாைரச்	சந்தித் 	தங்கள 	வி வாசத்ைத
ெதரிவித்த டன்,	அங்ேகேய	தங்கத்	ெதாடங்கினர்.	தியாகி	 த் 	வ க	நாதர்
சிந்திய	இரத்தத்திற் ப்	பழி	வாங்க	ேவண் ம்,	காைளயார்	ேகாவில்
ேபார்க்களத்தில்	ெபற்ற	களங்கத்ைத	அழித் 	 திய	வரலா 	பைடக்க	ேவண் ம்
என்பேத	அவர்கள 	ேவட்ைகயாக	இ ந்த .	வி பாட்சி	பாைளயத்தில்
சிவகங்ைக	மறவர்கள 	நடமாட்டம்	அதிகரித்த .	ராணி	ேவ 	நாச்சியார
நம்பிக்ைக ம்	வ த்த .	சிவகங்ைகச்	சீைமைய	மீட் 	விடலாம்	என்ற	உ தி
அவர 	மனதில்	நிைலத்த .	

கலித்ெதாைக ம்	 றப்பாட் ம்	நிைன ட் ம்	காட்சியாக	ராணி	நாச்சியார்
காணப்பட்டார்.	நாள்ேதா ம்	காைல	ேநரத்தில்	வீர	மங்ைக	ேவ 	நாச்சியார்	சீ ைட
அணிந் ,	ேபார்ப்பைட	தாங்கி	வி பாட்சி	கிராம	மந்ைதெவளியில்,	சிவகங்ைக
மறவர்கள்	ெபா ம்	வீர	விைளயாட் க்கைள	பார்ைவயிட்டார்.	தம 	இளைமப்
ப வத்தில்,	சக்கந்தியி ம்,	அரண்மைன	சி வயலி ம்	தம 	பாட்டானர்களிடம்
ெபற்ற	ேபார்ப்	பயிற்சி,	களஅணி	வ ப் ,	ெபா ம்	ெபா 	ைகயா ம்	ேபார்
உத்திகள்	-	ஆகியைவகைள,	அவர்க டன்	பகிர்ந் 	ெகாள் ம்	வழக்கத்ைத
ைறயாக	ேமற்ெகாண் ந்தார்.	சிவகங்ைகச்	சீைமயில்	இ ந் 	வந்த

மறவர்க க் 	ராணியார 	ஊக்க ம்	உணர் ம்	நாட் ப்பற்ைற ம்
ராஜவி வாசத்ைத ம்	 ண் ம்	அகல்	விளக்காக	அைமந்த .	

நாட்கள்,	மாதங்கள்	வ டங்கள்	என	ஏ 	ஆண் கள்	 ந் விட்டன.	ராணி
ேவ நாச்சியார 	 யற்சிகள்	 ைம	ெப வதற்கான	வாய்ப் ம்	ெந ங்கி	வந்
ெகாண் ந்த .	ஆங்கிலப்	பரங்கிகைள ம்,	ஆர்காட் 	நவாப்ைப ம்,	ஒேர
ேநரத்தில்	அழித் 	ஒழிக் ம்	திட்டம்	ஒன்றிைன	ேமல்	நடத் வதற் 	ைம ர்
மன்னர்	ைஹதர்	அலி	ஆயத்தமானார்.	அப்ெபா 	சிவகங்ைக	சீைமைய,
ஆற்காட் 	நவாப்பின்	ஆக்கிரமிப்பில்	இ ந் 	மீட் வதற் 	உத ம்	பைடகைள ம்
திண் க்கல்	ேகாட்ைடயில்	இ ந் ,	ெபற் க்	ெகாள் மா 	ைம ர்	மன்னர்,	
சிவகங்ைக	ராணிக் 	ெதரிவித்தார்.[7]	இந்த	இனிப்பான	ெசய்திைய
ெப வதற் த்	தாேன	இத்தைன	கால ம்	காத்தி ந்த !	

வி ப்பாட்சியில்	இ ந் 	சிவகங்ைக	 றப்ப வைத	திண் க்கல்	ேகாட்ைட
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கிேலதார்	ைசய 	சாகி க் 	ராணியார்	தகவல்	ெகா த்தார்.	 றிப்பிட்ட
ேததியன் 	 திைரப்பைட	அணிகைள	ஆயத்தம்	ெசய் 	ைவக் மா 	ேகட் க்
ெகாண்டார்.	சிவகங்ைக	மறவர்	அணிகள்	திரண் 	 றப்பட்டன.	ராணி
ேவ நாச்சியார 	ெமய்க்காப்பாளரான	ம 	ேசர்ைவக்காரர்	தைலைமயில்,	

"எ ந்த 	ேசைன,	 ழ ம்	
		திரிந்த 	பாரின்	 	
வி ந்தன	கா ம்	மைல ம்
		ெவ ந்தைர	ஆன	நதிகள்"	

ஆம்!	அந்தப்	பைடயின்	 ைம	ெபா க்க	 யாமல்	நிலத்தின்	 	 றிந்த .
பைடகளின்	ேவகத்தில்	கா க ம்	மைலக ம்	நிைல	 ைலந்தன	என்
பரணி[8]பா வ 	ேபால	இந்த	வி தைலப்	பைட	இைர	ேவட்ட	ெப ம்	 லி	ேபால
சின்ன	மறவர்	சீைம	ேநாக்கி	நைட	ேபாட்ட .	

ேவதைன ம்	ேசாதைன ம்	நிைறந்த	எட் 	ஆண் 	வாழ்க்ைக	ஓடான	வி பாட்சி,
தம்ைம	மன்னர்	மைனவி	என்ற	நிைலயிலி ந் 	மக்கள்	தைலவியாக்கிய
மேகான்னத	தலம்,	வீடணன க் 	அைடக்கலம்	அளித்த	இராேம வரம்	ேபான்ற
அந்த	வி பாட்சிைய	நீர்	த ம்பிய	கண்க டன்	சில	ெநா கள்	ேநாக்கினார்	ராணி
ேவ 	நாச்சியார்,	 திைர	ேமலி ந்தவா !	

அ த் 	பஞ்ச	கல்யாணி	ேபான்ற	அந்தக்	 திைர	ெதற்ேக,	திண் க்கல்	ேநாக்கி
பறந்த .	

	

1.	 ↑	Francies	Gazettcer	of	Madura	[1909).	P:	310	

2.	 ↑	Ward	B.S.	-	Memoir	of	Madura	and	Dindigal	(1895)	Vol.	3.	P:	68	

3.	 ↑	Millitary	Country	Correspondence	Vol.	21.	P:	281-282	

4.	 ↑	கமால்	Dr.	S.M.	வி தைலப்	ேபாரில்	ேச பதி	மன்னர்	(1989)	P:	162	
5.	 ↑	 ழந்ைதக்	கவிராயர்	-	மான்	வி 	 	(டாக்டர்	உ.ேவ.சா.	பதிப் )	1954

பக்:	12	

6.	 ↑	 ழந்ைதக்	கவிராயர்	மான்	வி 	 	(டாக்டர்	உ.ேவ.சா.	பதிப் )	

7.	 ↑	Correspondance	on	Permanent	Settlement	-	1799	to	1803,	P.	33.	

8.	 ↑	கலிங்கத் ப்	பரணி	பாடல்,	எண்	359.	
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ராணி	ேவ 	நாச்சியார்	தம 	பைடக டன்	ைம ர்	மன்னர 	உதவிப்
பைடக ட ம்	சிவகங்ைக	வ கின்ற	ெசய்திையக்	ேகட்ட	மக்கள 	உள்ளங்களில்
ஆர்வம்	நிைறந்த .	ஆேவசம்	மி ந்த .	சிவகங்ைக	நகரின்	ேமற்ேக	ேம ர்
சாைலயில்	அவர்கள்	திரளாகக்	 டத்	ெதாடங்கினர்.	சிவெகங்ைக
அரண்மைனயி ம்	ேபட்ைடயி ம்	பணியில்	இ ந்த	நவாப்பின்	ேசவகர்க க்
இந்த	ெசய்தி	கிைடத்த ம்	என்ன	ெசய்வ 	என் 	ெதரியாமல்	திைகத்தனர்.
ஒ வா 	தங்கைள	ஆயத்தம்	ெசய் 	ெகாண் 	ராணியார 	பைடகைள
எதிர்பார்த் 	ேகாட்ைட	வாசலில்	 மி	இ ந்தனர்.	திரளான	மக்கள்	 ட்டத்ைத
கைலந் 	ெசல் மா 	உத்திர 	இட்டனர்.	ஆனால்	மக்கள்	அவர்கள
ஆைணக் ச்	ெசவி	சாய்க்காமல்,	ேமற்ேக	காணப்ப ம்	சிறிய	 திக்	 ட்டம்
ெபரிதாகி	வ வைதேய	ஆவ டன்	ேநாக்கிக்	ெகாண் 	இ ந்தனர்.	

இரண் 	நாழிைக	ேநரத்தில்	ெப ம்	ஆரவாரத் டன்	ராணி	ேவ நாச்சியார்,
திைர	அணிகள்	 ைட	 ழ	சிவெகங்ைக	நகர்	எல்ைலைய	அைடந்தார்.

கட் க்கடங்காமல்	பாய்ந் வ ம்	காட்டா 	ேபால	மக்கள 	மகிழ்ச்சி	உச்ச
நிைலைய	அைடந்த .	நவாப்பின்	சிப்பாய்கள்	மீ 	ராணியார 	அணிகள்
பாய்ந்தன.	ராணியார 	 திைரப்பைட ம்	அவர்கைளத்	தாக்க	 ைனந்த .
சிப்பாய்கள்	அங் ம்	மிங் ம்	மிரண் 	ஓ னர்.	அரசியா ம்,	இளவரசியா ம்
மக்கள 	வாழ்த்ெதாலிக க்கிைடயில்	சிவெகங்ைக	ேகாட்ைடக்
வந் ேசர்ந்தனர்.	ஏ 	ஆண் க க் 	பிற 	அரண்மைனக் ள்	 ைழந்த	ராணி
ேவ நாச்சியார்	உணர்ச்சிவசப்பட் 	ஒ சில	ெநா கள்	அப்ப ேய	நின்றார்.	தம
அன் க்கணவ டன்	ஆண் 	பலவற்ைறக்	கழித்த	இடமல்லவா	அ !	

இந்த	அ த்தமான	நிைன த்	திரட் களினால்	தாேனா	என்னேவா	ராணி
ேவ நாச்சியார்,	சிவகங்ைக	அரண்மைனயில்	ெதாடர்ந் 	வாழாமல்,	அரண்மைன
சி வயலில்	உள்ள	தம 	 தாைதயர 	மாளிைகயில்	ெப ம்பா ம்	வாழ்ந்
வந்தார்	எனத்	ெதரிய	வ கிற .	

ஆ த	பலத்தின்	 லம்	மக்கைள	அடக்கி	ஆள ம்	என்ற	நவாப்பின 	அரசியல்
ெகாள்ைகக் 	கிைடத்த	மரண	அ 	இ .	சிவகங்ைகச்	சீைமைய	ராணி
ேவ நாச்சியார்	மீட் ய	ெபா 	ைம ர்	மன்னர்	ைஹதர்	அலி,	நவாப்ைப ம்
பரங்கியைர ம்	அழித் 	ஒழிக் ம்	திட்டத்ைத	அமல்ப த் ம்	நிைலயில்
இ ந்ததால்	சிவகங்ைக	அரைச	ேவ 	வழியில்லாமல்	அங்கீகாரம்	ெசய்தார்.
வீரத்தியாகி	 த் வ கநாதர்	நிைன கள்	அவர 	ெநஞ்சத்ைத	அ த்தின.
என்றா ம்	மக்கள 	ஆரவாரம்	சிவெகங்ைக	சீைமக் 	ஆற்ற	ேவண் ய



கடைமகைள	அவ க் 	நிைன ட் ய .	மிக ம்	எளிைமயான	விழாவில்	தன
மகள்	இளவரசி	ெவள்ைளச்சிைய	சிவகங்ைக	அரசின்	அரியைணயில்	அமரச்
ெசய் ,	 ட் ய டன்	பிரதானி	தாண்டவராய	பிள்ைளயின்	மைற க்
பின்னர்	அரசியாைர ம்,	இளவரசிைய ம்	அக்கைர டன்	காத் 	உதவி	வந்த
பணியாளர்களான	ம 	சேகாதரர்கைள	சீைமயின்	பிரதானிகளாக	நியமனம்
ெசய் 	அறிவிப் 	ெசய்தார்.[1]	ஸ்ரீரங்க	பட் னத்திற் ம்,	திண் க்கல் க் ம்
ஓைலகள்	அ ப்பி	ைவத்தார்.	காலத்தால்	ெசய்த	நன்றிக் 	காலெமல்லாம்
சிவகங்ைகச்	சீைம	மக்க ம்	ைம ர்	ஐதர்அலிக் 	நன்றிக்கடப்பா 	உைடயவராக
இ ப்பர்	என்பைத	அதில்	ெதரிவித் 	இ ந்தார்.	பக்கத் 	நாட் 	ெதாண்டமான்
பைகைம டன்	நடந் 	ெகாள் ம்	ெபா ,	பல	 	ைமல்	ெதாைலவில்	உள்ள
கன்னட	நாட் 	மன்னர்	ஐதர்	அலி	எவ்வள 	ெபரிய	உதவிைய	ெசய் ள்ளார்
எண்ணிப்	பார்க்கேவ	அவரால்	இயலவில்ைல!	
நாட்கள்	ெம வாக	ந விக்	ெகாண் ந்தன.	சிவகங்ைக	சீைமயில்	மீண் ம்
இயல் 	வாழ்க்ைக	ஏற்பட்ட .	மக்கள்	அச்ச ம்	தயக்க ம்	இன்றி	தங்கள
ெதாழில்கைளத்	ெதாடர்ந்தனர்.	தி ெநல்ேவலிச்	சீைமயில்	இ ந்
ணிமணிக ம்	ம ைரயில்	இ ந் 	தட் 	 ட் 	சாமான்க ம்,	தஞ்ைசயில்

இ ந் 	ெநல்	 தலான	தானியங்க ம்	ெகாண் 	வரப்பட் 	சிவகங்ைக
ேபட்ைடயில்	நிைறந் 	இ ந்தன.	காைளநாதர்	ேகாயிலி ம்,
தி க்ேகாலக் யி ம்	நிகழ்ந்த	வசந்த	விழாக்களில்	மக்கள்	ெப ம்	திரளாக

னர்.	சிராவயலி ம்,	அரளிப்	பாைறயி ம்	மஞ் 	விரட் 	விழாக்களில்
காைளகைள	அடக்க	இைளஞர்கள்	 ட்டம்	 ைனப் டன்	 ன்	வந்தனர்.
சீதளியி ம்	ேசவல்	பட் யி ம்	நைடெபற்ற	 ச்ெசாரிதல்	விழாக்களில்	 ைவயர்
த்தட் கைள	தாங்கி	ெபாலி டன்	ெசன்றனர்.	

இளவரசி	ெவள்ைளச்சியின்	பிரதிநிதியாக	ராணி	ேவ நாச்சியார்	ஆட்சியாளராக
அைமந் 	இ ந்த	ெபா தி ம்,	சீைமயின்	நிர்வாக	இயக்கத்திற் 	பிரதானிகள்
உதவி	வந்தனர்.	இளவரசி	ெவள்ைளச்சி	தி மணம்	ஆகாத	கன்னிைகயாக ம்,
ராணி	ேவ 	நாச்சியார்	கணவைர	இழந்த	ைகம்ெபண்ணாக ம்	இ ந்த
காரணத்தினால்	அவர்கள்	இ வ ம்	அரசியல்	நடவ க்ைககள்	ெதாடர்பான
அைனத் ப்	பணிகளி ம்	ேநர யாக	ஈ பட	இயலாத	நிைல.	அத் டன்	அன்ைறய
ச தாய	அைமப்பில்,	இத்தைகய	உயர் லப்	ெபண்கள்.	தங்கள 	தனிைம
நிைலையத்	தவிர்த் 	ெபா 	வாழ்க்ைகயில்	 ைமயாக	ஈ ப வ 	வி ம்பத்
தகாததாக ம்	இ ந்த .	ெபண்	உரிைம	என்ற	விழிப் ணர் டன்	பாரம்பரியமாக
வந்த	மர கள்	மீ வைத ம்	ஏற் 	சகித் க்	ெகாள்ளாத	ச க	நிைல.	இத்தைகய
இ க்கமான	அகச் ழலில்	அரசியைல	பிரதானிகள்	 லமாக	அரசியார்	சிறப்பாக
நடத்தி	வந் 	இ ப்ப 	அ ைமயி ம்	அ ைம.	
இயல்பான	சிந்தைனக க் 	எதிரான	 ரட்சிகரமான	ெசயல்பா கைள ம்
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ேபாக்கிைன ம்	சின்னம 	ேசர்ைவக்காரர்	ெகாண் ந்தார்.	மக்கள
பாராட் த க் 	உரிய	ெசயல்பா கள்	அைனத்ைத ேம,	ராணிேவ நாச்சியார்
ஒப் தல்	வழங்க	ேவண் ெமன	அவர்	எதிர்பார்த்தார்.	 றிப்பாக	பக்கத்
நா களான	 க்ேகாட்ைட	ெதாண்டமான்,	இராமநாத ரம்	ேச பதி	மன்னர்
ஆகிேயார 	அரசியல்	ெதாடர்ைப	பாதிக் ம்	எல்ைல	தகரா கைள	ராணியார்
வி ம்பவில்ைல.	சின்ன	ம 	ேசர்ைவக்காரேரா	அைவகைள	மானப்
பிரச்சைனயாக	மனதில்	ெகாண் ,	நான் 	வைகயான	உபாயங்களில்	இ தியான
தண்டத்ைத	பயன்ப த்த	 யன்றார்.	இந்த	ெகாள்ைக	ேவ பா களினால்	நிர்வாக
இயக்கத்தில்	ராணியா க் ம்	பிரதானிக் ம்	க த் 	ேவ பா கள்	எ ந்தன.	

விைரவில்	அ 	வளர்ந் 	ஒன் பட் 	பரம்பைர	ராஜ	வி வாசம்,	பகட்டான	ெசயல்
திறன்	இைவகைள	பற்றி	நிற் ம்	மக்கள்	அைனவ க் ம்,	ராணியார
வி வாச ம்,	பிரதானிகள்	ேசைவ ம்	ேவண் ம்.	ஆனால்	மக்கள 	மன	நிைல
மாற்றம்	ெபறாமல்	இ ந்தால்	தாேன!	நாளைடவில்	அவர்கள்	இ 	ப திகளாகப்
பிரிந் ,	ஒ 	பிரிவினர்	ராணியாைர ம்	இன்ெனா 	பிரிவினர்	பிரதானியாைர ம்
சார்ந் 	இ ந்தனர்.	இத்தைகய	நிைலயில்	தான்,	ம 	சேகாதரர்கைள	மட் ம்

கிய	வட்டத்தில்	நின் 	ேபாற் கின்ற	பிரிவினர்,	கற்பைனச்	சர 	ஒன்றிைனத்
திரித் 	உலாவ	விட்டனர்.	விதைவ	ராணி	ேவ 	நாச்சியா ம்,	பிரதானி	ெபரிய
ம ம்	தி மணம்	ெசய் 	ெகாண்டனர்	என்ப .	ராணி	ேவ 	நாச்சியாரின்
தி மணம்	 லம்	சிவகங்ைக	சீைம	ம 	ேசர்ைவக்காரர்கள 	ெசாந்த
ெசாத்தாகி	விட்ட 	என்ப ேபால,	ெதரிவித் க்ெகாள்ள	இந்த	கற்பைன
ைனயப்பட்ட .	அத் டன்	

ராணியார 	ஒப் தல்	இல்லாமல்	பிரதானிகள்	ெசய்தைவ	அைனத்ைத ம்
நியாயப்ப த்த	ேவண் ம்	என்ற	ேநாக்க ம்	அந்தக்	கட் க்கைதயில்	ஒட்
இ ந்த .	நாட் த்	தைலவர்கள்	நல்ல	காரியங்கைளச்	ெசய்தார்கள்	என்

வ ,	அந்தத்	தைலவர்க க் 	ெப ைம ம்,	 கைழ ம்	ேசர்ப்ப 	ஆ ம்.
இழிந்த	ெசயல்கைள	இயற்றினார்கள்	என்றால்	பழி ம்	பாதக ம்தான்
அவர்க க் 	ஏற்ப ம்.	இந்த	உண்ைமகைள	உணராமல்	இந்தக்	கற்பைனத்
தி மணம்	எத்தைகய	இழிவான 	என்பைத	சரித்திர	 ரட்டர்கள்	சிந்திக்கேவ
இல்ைல.	
அன் 	மட் மல்ல.	இன் ம்	ஒ 	 லாசிரியர்,	 லாசிரியர்க க் 	உள்ள
ெபா ப் க்கைளெயல்லாம்	 றக்கணித் விட் ,	தம 	அ கிய	கற்பைனயில்
கண்ட	கன க்	காட்சியாக,	ெமாட்ைடத்	தைல டன்	 ழங்காைல	 ச்சி ம்
பணிையச்	ெசய் ள்ளார்.	ைகம்ைம	நிைலயில்	அந்த ரத்திற் ள்	இ ந்த
கற் க்கரசி	ேவ 	நாச்சியா க் ம்,	ஐந் 	மைனவிக ம்	எட் க்	 ழந்ைதக ம்
ெகாண்ட	 ம்பத்	தைலவ ம்,	அரிய	ராஜ	வி வாசம்	ெகாண்டவ மான	ெபரிய
ம 	ேசர்ைவக்கார க் ம்,	 ைமயான	தி மணம்	ஒன்ைறச்	ெசய் 	ைவத்



அல்ல	-	எ திப்	பார்த் 	மகிழ்ச்சி ற் 	இ க்கிறார்,	எவ்வித	ஆதார ம்	இன்றி.[2]	
இந்த	தி மணம்	உடல்	இன்பத் க்கான	தி மணம்	அல்லெவன் ம்	அற் த
ராஜதந்திரத் டன்	 ய	அரசியல்	தி மணம்	என் ம்	அவர்	 றிப்பிட் 	இ ப்ப
நைகப் க் ரிய .	இந்தப்	ெப ம்	பழிைய	ேநர யாகச்	 மத் வதற் ப்	பயந்
அந்த	ஆசிரியர்	ம ைரச்	சீைம	வரலாற் 	ஆசிரியர 	' டகமான	ஆங்கிலச்
ெசால்ைல ம்,	அந்தச்	ெசால் க் ,	அவ ைடய	கற்பைனக் 	ஏற்ற	ெபா ள்
விரித் 	ஆங்கில	அகராதிகைள ம்	 ைணக் 	ெகாண் ப்ப
பரிதாபத் க் ரியதாக	உள்ள .	
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காைளயார்	ேகாவில்	ேபாரின்	 வில்	தந்ைதைய	இழந் 	தாயார்	ேவ
நாச்சியா டன்	வி பாட்சி	ேகாட்ைடக் ச்	சி மியாகச்	ெசன்ற	ெவள்ளச்சி
அழ ம்	ப வ ம்	ஒ ங்ேக	திரண்ட	இளவரசியாக	சிவகங்ைக	வந்தாள்.
தியாகியான	மன்னர்	 த் 	வ கநாதத்	ேதவர 	சிவகங்ைக	சீைம
அரியைணயில்	அமர்த்தப்பட் 	அவ க் 	 ட் 	விழா	நைடெபற்ற
அல்லவா?	இந்த	அரிய	காட்சிையக்	கண் களித்த	அவள 	தாயார்	ராணி
ேவ நாச்சியார 	இதயம்	மகிழ்ச்சியால்	 ரித்த .	

அேத	ேநரத்தில்	தன 	ெபண் க் 	ஏற்ற	கணவைனத்	ேத ப்பி த் 	தி மணம்
ெசய் 	ைவக்க	ேவண் ம்	என்ற	கவைல ம்	அவைரப்	பற்றிக்	ெகாண்ட .	

நாட்கள்	ந விச்	ெசன்றன.	இளவரசியின்	பிரதிநிதியாக	சீைம	நிர்வாகத்ைத
ராணி	ேவ 	நாச்சியார்	கவனித் 	வந்தார்.	இந்த	அரசியல்	பாரத்ைதவிட
அவ க் 	தன 	ெபண்ணின்	தி மணம்	பற்றிய	கவைலேய	மி தியான
அ த்தத்ைத	ஏற்ப த்தி	வந்த .	ெபண்ைணப்	ெபற்ற	எல்லா	தாய்மார்க க் ம்
ஏற்ப ம்	இயல்பான	கவைலதான்.	ஆனால்	ராணிநாச்சியா க் 	தன 	மகளின்
தி மணத்ைத	தா ம்	தந்ைத மாகவல்லவா	இ ந் 	நடத்த	ேவண் ய	ெபா ப்
இ க்கிற .	

எங்ேக	மாப்பிள்ைள	ேத வ ?	பக்கத்தில்	உள்ள	மாப்பிள்ைள	பைடமாத் ர்
ெகளரிவல்லபர்.	ைபயன்	நல்ல	மாதிரி.	ஆனால்	பைடமாத்தாரில்	அவ க்
ெசாத் க்கள்	 ைற .	உறவினர்களில்	விேசஷமான	ெபரியவர்க ம்	இல்ைல.
மன்னர்	 த் 	வ கநாதர்	 ட	ஒ ைற	-	காைளயார்	ேகாவில்	ேபா க்
ன்னர்	பைட	மாத் ரில்	சம்மந்தம்	ஏற்ப த்திக்	ெகாள்ளலாம்	என	க த்

ெதரிவித்தார்.	அ தல்	சி வனாக	இ ந்த	ெகளரி	வல்லபன்,	சிவகங்ைக
அரண்மைனக் 	அைழத் 	வரப்பட் ,	பராமரிக்கப்பட் 	வந்தான்.	காரணம்
பாட்டனார்	நா 	ேகாட்ைட	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர்	கிைளயில்	சரியான	ைபயன்கள்
ேவ 	யா ம்	இல்ைல.	அேத	ேபால்	அவர 	சிறிய	தாயார்	உைட ளம்
தக்காள்கிைளயி ம்	சம்பந்தத்திற் 	த தியானவர்கள்	இல்ைல.	தாயார்
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இராமநாத ரம்	அகிலாண்ட	ஈ வரி	வழியில்	இராமநாத ரம்	மன்னர்
த் ராமலிங்க	ேச பதிதான்	உள்ளார்.	ஏற்கனேவ	விட் ப்ேபான	ெபரிய	மறவர்
லம்	உற கைளப்	 ப்பித் க்	ெகாள்ளலாம்	தான்!	ஆனால்	அவ க்

அண்ைமயில்	தி மணமாகிவிட்ட .	நம 	ெசம்பி	நாட் க்	கிைள	மறவர்கள்
பலதாரமணம்	ெசய் 	ெகாள்வதில்	ச கத்தைடகள்	இல்ைலதான்.	சிவகங்ைக	-
இராமநாத ரம்	இ 	அர களின்	சம்பந்த ம்	ெபா த்தமாக	இ க் ம்.	என்றா ம்.
தமக் 	இ ப்ப 	க ேவப்பிைலக்	கன் 	ேபால	ஒேர	ெபண்	பிள்ைள.	அவைள
எப்ப 	இரண்டாம்	தாரமாக	இராமநாத ரம்	மன்ன க் 	தி மணம்	ெசய்
ைவப்ப ?	அ 	சரியாக	இ க் மா?	தன 	மகள்	மன்னர 	மைனவி	-	மகாராணி
-	ஆனால்...?	
இப்ப 	 ழப்பமான	சிந்தைனகளில்	ேவ நாச்சியார 	ெபா 	கழிந்
ெகாண் ந்த .	இ தியாக	ராணியார்	 ன் 	ஆண் க க் ப்	பின்னர்	ஒ

விற் 	வந்தார்.	இளவரசி	ெவள்ளச்சிைய	பைடமாத் ர்	ெகளரிவல்லபத்
ேதவ க் 	தி மணம்	ெசய் 	ெகா ப்ப .	அதற் 	 ன்னால்	சிவகங்ைக
மக்க ம்	அரண்மைன	உறவினர்க ம்	சிவகங்ைக	மன்னர 	வாரி
ெகளரிவல்லபத்	ேதவர்	என்பைத	உணர்ந் 	ெகாள் ம்	வைகயில்	அவைர	அர
விழா	ஒன்றில்	அறி கப்ப த்தி	ைவப்ப 	

என்ப 	ராணியார்	 .	அதைனெயாட் 	காைளயார்	ேகாவிலில்	பைடமாத்தார்
ெகளரிவல்லப	ஒய்யாத்	ேதவ க் 	இளவர 	பட்டம்	 ட்டப்பட்ட .	அேனகமாக
நாட் த்	தைலவர்கள்	அைனவ ம்	அங் 	வந் 	ேசர்ந்தனர்.	சிறப்பான
வழிபா கள்	 ந்த டன்	ேகாயில்	மண்டபத்தில்	இடப்பட் ந்த	இ க்ைகயில்
இளவரசர்	ெகளரி	வல்லபைர	இ க்கச்	ெசய் 	பிரதானிக ம்	நாட் த்
தைலவர்க ம்	மரியாைத	ெச த்தி	இளவரசைர	வணங்கினர்.[3]	
சில	மாதங்கள்	ெசன்றன.	சிவகங்ைகப்	பிரதானிக க் 	இளவரசர்	ெகளரி
வல்லபைர	பி க்கவில்ைல.	இதற்கான	காரணங்கைளத்	ெதரிவிக் ம்	ஆதாரம்
எ ம்	கிைடக்கவில்ைல.	கள	ஆய்வின்ெபா 	கிைடத்த	ஒேர	ெசய்தி,	பிரதானி
ம 	ேசர்ைவக்காரர்கள 	மக்கள்	பைடமாத் ார்	ெகளரி	வல்லபத்	ேதவர
அ மதி	இல்லாம ம்,	அவைர	அைழத் ச்	ெசல்லாம ம்	பைடமாத் ர்	காட் ல்
அவர்கள்	ேவட்ைடயா யைதெயாட் 	எ ந்த	விேராத	மனப்பான்ைமேய	அவர்கள
விேராதப்	ேபாக்கிற் க்	காரணம்	எனத்	ெதரிய	வ கிற .	பிந்ைதய
நிகழ் க க் 	இ ேவ	சரியான	காரணமாக	அைமதல்	ேவண் ம்.	
ஆனால்,	ெசல்வ	ர நாதன்	ேகாட்ைட	ஆவணங்கள்	ேவ 	விதமான	ெசய்திகைளச்
ெசால் கின்றன.[4]	நா ேகாட்ைட	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர 	 ன்றாவ
மைனவி	ேகாவா ர்	நாச்சியார்	 லம்	பிறந்த	 ல த்	ேதவர்	அரண்மைன
யாைன	ஒன்றின்	மீ 	அமர்ந் 	சிவகங்ைகயில்	இ ந் 	நா 	ேகாட்ைடக் த்
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தி ம்பிக்	ெகாண் 	இ ந்தார்.	ஏற்கனேவ	 ல த்	ேதவர்	மீ 	ெபாறாைம ம்
ேராத ம்	ெகாண் ந்த	சிவகங்ைக	அரண்மைனப்	பணியாளர்	அைடப்பம்

ெவள்ைளக்கா ைடயார்,	இந்தக்	காட்சிையக்	காணச்	சகிக்காதவராக
ஆத்திரமைடந் ,	நாட் த்	 ப்பாக்கியால்	 றிபார்த் 	 ல த்	ேதவைரச் ட் க்
ெகான் 	விட்டார்.	அப்ெபா 	சிவகங்ைக	மன்ன ம்	 ல த்	ேதவர
ஒன் விட்ட	தைமயனா மான	சசிவர்ணப்	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர்,	உடல்	நலி ற்
இ ந்தார்.	தம்பி	 ல த்	ேதவரின்	ப ெகாைல	பற்றி	உரிய	நடவ க்ைக
எ ப்பதில்	தாமதமாகி	விட்ட .	

நா ேகாட்ைடப்	பாைளயக்காரர 	பங்காளி ம்,	பைடமாத் ர்	பாைளயக்கார மான
ஒய்யத்	ேதவர்,	நா ேகாட்ைடப்	பாைளயத்தின்	 தல்	பாைளயக்காரர்	ெபரிய
உைடயாத்ேதவர 	சேகாதரர்	மதியார்	அழகத்	ேதவர்.	பைட	மாத் ர்
பாைளயத்தின்	தைலவர்.	இவர 	மகன்	ஒய்யாத்	ேதவர்	 ல த்	ேதவர
ப ெகாைலையச்	சகித் க்	ெகாள்ள	

இயலாதவராக,	நா ேகாட்ைட	பாைளயக்காரர்	 ம்பத் க் 	ஏற்பட்ட	ெப த்த
அவமானமாகக்	க தி,	 த்தார்.	உடன யாகத்	தம 	ஏவலர்கைள	அ ப்பி
அைடப்பம்	ெவள்ைளக்கா ைடயாைரப்	பி த் 	வ மா 	ெசய்தார்.	அவைரக்
ெகா ைமப்ப த்திக்	ெகான்றார்.	ெப ம்பா ம்	இந்த	நிகழ் கள்	சசிவர்ணத்
ேதவர 	ஆட்சிக்	காலத்தின்	இ தியில்	நிகழ்ந் 	இ க்க	ேவண் ம்.
ெவள்ைளக்கா ைடயார 	மக்கள்தான்	ம 	சேகாதரர்கள்	என்பைத,	
“அடப்ப	பி 	ெவள்ைளக்கா ைடயாரீன்ற	
அண்ணன்	தம்பி	யி ம ம்..."	
என்ற	“சிவகங்ைகச்	சீைம	 ம்மி”	ெதாடர்கள்	(பக்கம்	10)	உ தி	ெசய்கின்றன.
பைடமாத் ர்	ஒய்யத்	ேதவர 	இரண்டாவ 	மகன்	ெகளரி	வல்லபத்	ேதவரின்
பிரதானி	ம 	ேசர்ைவக்காரர்க க் ம்	ெகளரி	வல்லபத்	ேதவ க் ம்	இைடயில்
பைகைம	நிலவியதற் 	இந்தப்	பாரம்பரிய	பழிவாங் ம்	பைகைம	உணர் 	ஒன்ேற
ேபா மான	காரணம்	தான்.	

நாளைடவில்	ராணி	ேவ நாச்சியார்	தம 	மகைள	பைடமாத் ார்	ெகளரி
வல்லப க் 	தி மணம்	ெசய் 	ெகா ப்ப 	பற்றி	பிரதானிக டன்
ஆேலாசைனகலந்த	ெபா ,	பிரதானிகள்	இ வ ம்	இந்த	சம்பந்தத்ைத
ஆட்ேசபித்தனர்.	சிவகங்ைகச்	சீைம	மன்னர 	ம மகனாவதற் 	 ற்றி ம்	த தி
இல்லாதவர்.	 ரட் த்தன ம்,	அரச ம்பத்திற் ரிய	மேனாபாவ ம்	அற்றவர்
ெகளரி	வல்லபர்	என்ப 	பிரதானிகள 	 .	ம ப் .	தம 	மகள
தி மணத்திற் 	இப்ப ெயா 	ஆட்ேசபைண	வரக் ம்	என்பைத	ராணி
ேவ நாச்சியார்	சிறி ம்	எதிர்பார்க்கவில்ைல.	பிரதானிகள 	ஒத் ைழப்
இல்லாமல்	இந்த	தி மணத்ைத	எப்ப 	 ப்ப ...?	மி ந்த	மன	ேவதைனயால்



ராணி	தத்தளித்தார்.	
சில	மாதங்கள்	ெசன்றன.	ஒ 	நாள்	ெகளரி	வல்லப	ேதவர்	பிரதானிகளால்
காைளயார்	ேகாவிலில்	சிைற	ைவக்கப்பட் ள்ளார்	என்ற	ெசய்தி	ராணியா க்
கிைடத்த .	இ 	பற்றி	பிரதானிகளிடம்	ேகட்டெபா ,	ெகளரி	வல்லபர்	சிைறயில்
ைவக்கப்படவில்ைல	என் ம்,	சிவகங்ைகச்	சீைமையக்	ைகப்பற்றி	மீண் ம்
சிவகங்ைக	இராமநாத ரம்	ெகாண்ட	ஒ கப்ப த்தப்பட்ட,	ேச 	நாட்ைட
அைமக்க	 ய ம்	இராமநாத ரம்	 த் ராமலிங்க	ேச பதி	மன்ன டன்	ெகளரி
வல்லபர்	ஓைலத்	ெதாடர் 	ெகாண் 	இ ப்பதாக ம்,	இ 	சம்பந்தமான
விசாரைணக்காக	அவைர	காைளயார்	ேகாவிலில்	தனிைமப்ப த்தி	ைவத்
இ ப்பதாக	ெதரிவித் 	ராணியார 	 ற்றச்சாட்ைட	ம ப்பி	விட்டனர்.	ெகளரி
வல்லபர்	பிரதானிக க்கிைடயில்	ஏற்பட்ட	இந்தப்	பைகைமக் ரிய	காரணம்	என்ன
என்ப 	அறியத்	தக்கதான	ஆவணம்	எ ம்	கிைடக்கவில்ைல.	

ெவள்ளச்சி	நாச்சியார 	தி மணம்	பற்றி	மீண் ம்	ராணியார்	பிரதானிகளிடம்
றிப்பிட்ட	ெபா ,	தக்க	மாப்பிள்ைள	ஒ வைர	அவர்கள்	ேத 	வ வதாக ம்

விைரவில்	ராணியா க் 	 வான	தகவல்	அளிப்பதாக ம்	ெதரிவித்தனர்.
ராணியார்	ேம ம்	கவைலப்பட்டார்.	ஆனால்,	அவரால்	பிரதானிகைள	மீறி	எ ம்
ெசய்ய	 யவில்ைல.	
சில	நாட்க க் ப்	பிற ,	சிவகங்ைகச்	சீைமயின்	நிலக்கிழார்களில்	ஒ வரான
சக்கந்தி	ேதவர 	மகன்	ேவங்கன்	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர்.	இளவரசிக் 	ஏற்ற
மாப்பிள்ைளெயன் ம்,	பைட	மாத் ார்	ேபான் 	நா 	ேகாட்ைடக்	 ம்பத் டன்
ெந ங்கிய	உற 	ெகாண்டவர்	இல்ைலெயன்றா ம்,	ெசம்பிநாட் க்	கிைளையச்
ேசர்ந்த	மறவர்	என்பைத ம்	ெதரிவித்தனர்.	ேம ம்	தாமதப்ப த் வதினால்	எந்த
மாற்ற ம்	ஏற்ப ம்	 ழ்நிைல	இல்ைல	என்பைத	அரசியார்	உணர்ந்தார்.	சக்கந்தி
சம்பந்தத்திற் 	ஒப் தல்	அளித்தார்.	அவ க் 	மிகப்	ெபரிய	கவைலயளித் 	வந்த
இளவரசியார்	தி மணம்	சக்கந்தி	ேவங்கன்	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவ டன்
நிகழ்த்தப்பட்ட .[5]	

தி மணம்	என் 	 றிப்பிட்டாேல	இ 	தரப்பில்	யாராவ 	ஒ 	தரப்பின க்
உள்ளக்	 றல்கள்	இ ப்ப 	இயல் .	இந்தத்	தி மணம்	ராணி	ேவ 	நாச்சியார
மனக்	கவைலயின்	ஒ 	ப திக் 	தீர்வாக	அைமந்தா ம்,	அவர்	வி ம்பியப 	பைட
மாத் ாரா டன்	சம்பந்தம்	ைவத் க்ெகாள்ள	இயலவில்ைல!	இ 	ேபால	இன் ம்
அவர 	எண்ணங்க க் 	எதிராக	என்னெவல்லாம்	நடக் ேமா	என்ப
ராணியா க் 	ஏற்பட்டகவைல.	அ த்த த் 	நடந்த	நிகழ் கள்	அதைன
உ திப்ப த்தின.	
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3.	 ↑	Military	Consultations	-	Vol.	285/28.6.1801,	P:	38-39	

4.	 ↑	ெசல்வர நாதன்	ேகாட்ைட	ஆவணங்கள்,	ெசன்ைன.	

5.	 ↑	கமால்	Dr.	S.M.	மாவீரன்	ம பாண் யர்	(1989)	பக்:	12	
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க் லத்ேதாரின்	ஒ 	பிரிவினர்	அகம்ப யர்	எனப்ப பவர்கள்.	தமிழகத்தின்
ெதன்	மாவட்டங்களி ம்	ேசாழநா ,	ெகாங் 	நா 	ஆகிய	ப திகளி ம்	இந்த
மக்கள்	ெதா தியினர்	வாழ்ந் 	வந்தனர்.	ஆனால்,	இவர்கள்	மி தியாக
இராமநாத ரம்,	சிவகங்ைகச்	சீைம	மன்னர்கள 	பணியில்	இ ந் 	வந் ள்ளனர்.
ஆதலால்	இவர்கள்	தங்கைள	ெசம்பிநாட் 	மறவர்கள்	என் 	ெசால்லிக்
ெகாண்டனர்	என	ஆசிரியர்	தர்ஸ்டன்	 றிப்பிட் ள்ளார்.	ேம ம்,	இறந் 	ேபான
மன்னர 	சடலத்ைத	தீர்த்தம்	ெகாண் 	 ளிப்பாட் த ம்,	இறந்தவரின்	வாரி
ேபால	இ காட் ற் 	தீச்சட் 	எ த் ச்	ெசல் ம்	உரிைம ம்	உைடயவர்களாக ம்
இவர்கள்	இ ந்தனர்.	[1]	 ற்ேறவல்	 தல்	பைடக்கலம்	தாங் தல்	வைரயிலான	பல
அ வல்கைள,	பணிகைள,	ேசைவகைளச்	ெசய் 	வந்த	காரணத்தினால்	இந்த
மக்கள 	ெபயரில்	"ேசர்ைவ”	என் 	சிறப் 	வி தி ம்	ேசர்ந் 	ெகாண்ட .	இந்த
மக்களில்	ெபா ளாதார	நிைலயில்	உயர்ந்தவர்கள்	“பிள்ைள”ப்	பட்ட ம்	ெபற்
இ ந்தனர்.	இதற் 	எ த் க்	காட்டாக	 ச்ேசரி	 பாஷ-ம்	வள்ள மான	ஆனந்த
ரங்க	பிள்ைளைய ம்,	சிவகங்ைகப்	பிரதானி	தாண்டவராய	பிள்ைளைய ம்
பாதிரியார்	ெபளச்சி	வைரந் ள்ளார்.[2]	கள்ளர்,	மறவர்,	அகம்ப யர்,	ெமல்ல
ெமல்ல	ெவள்ளாளர்	ஆயினர்	என்ற	ஆன்ேறார்	வழக் ம்	அைத	உ தி	ெசய்கிற .
ஆனால்,	பதிெனான் ,	பன்னிரண்டாம்	 ற்றாண் க்	கல்ெவட் க்களில்	இவர்கள்
'அகம்ப 	 தலி'	என்ேற	 றிப்பிடப்பட் ள்ளனர்.[3]	
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இராமநாத ரம்	சீைம	 க் ளத்தில்	பழனியப்ப	ேசர்ைவ	என்பவ க் 	பிறந்த
ெவள்ைள	ம ,	க த்த	ம 	என் 	ஆண்	மக்கள்,	பின்னர்	ெபரிய	ம ,
சின்ன	ம ,	என்ற	ெபயர்களில்	சிவகங்ைக	மன்னர்	 த் 	வ கநாதர
அந்தரங்கப்	பணியாளர்களாகப்	பணியாற்றினர்.	சிவகங்ைக	சரித்திரக்	 ம்மி ம்,
அம்மாைன ம்	இந்த	சேகாதரர்களின்	தந்ைதைய	அடப்பம்
ெவள்ைளக்கா ைடயார்	என் 	 றிப்பிட் ள்ளன.	ெசல்வ	ர நாதன்ேகாட்ைட
ஆவணங்களி ம்,	ெவள்ைளயக்கா ைடயார்,	சசிவர்ணத்	ேதவர 	அைடப்ப
பணியில்	இ ந்தைதத்	ெதரிவிக்கிற .	இந்த	உடன்	பிறப் களின்	பாட் ம்	மன்னர்
சசிவர்ணத்	ேதவர 	அரண்மைனயில்	பணியாற்றியதாக	ெபளச்சி	பாதிரியார
ஆய் ைரயில்	காணப்ப கிற .	கி.பி.1781-ம்	ஆண்ைடச்	ேசர்ந்த	ேச பதி
மன்னர 	அ மந்தக் 	ஒைலச்சாசனம்	ஒன்றில்	சாட்சிக்
ைகெயாப்பமிட் ள்ளவர்	"வணங்கா 	பளநியப்பன்	ேசர்ைவ"	என்பவர்.[4]	
ம 	ேசர்ைவக்காரர்கள 	தந்ைத	ெமாக்ைகப்	பழனியப்ப	ேசர்ைவக்காரர்
ேச பதி	மன்னரிடம்	தளபதியாக	இ ந் 	இ க்க	ேவண் ம்	என	ெபா த்தமற்ற
ஊகத்ைதப்	பற்றிக்ெகாண் 	ம 	ேசர்ைவக்காரர்கள 	பாரம்பரியப்	ெப ைமைய
நிைலநாட்ட	 லாசிரியர்	ஒ வர்	 யன் 	இ ப்ப 	வியப்பாக	உள்ள .	வரலாற் ப்
கழ்	ெபற்ற	இந்த	சேகாதரர்கள்,	ெதாடக்கத்தில்	 த் 	வ கநாதர
அரண்மைனப்	பணியாளர்களாக,	ேவட்ைடக் ச்	ெசல் ம்ெபா ,	ேவட்ைட	நாய்
பி த் ச்	ெசல்பவர்களாக ம்	அைடப்பக்காரர்களாக ம்	இ ந்தனர்	என	பல
லாசிரியர்களால்	 றிப்பிடப்பட் ள்ள	இந்த	உண்ைமைய	மைறப்பதற் ,	மன்னர்
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த் வ கநாதர்ஆட்சிக்காலத்தில்	இந்த	ம 	சேகாதரர்கள்	அரண்மைன
சி வயல்,	உ திக்ேகாட்ைட	என்ற	சிற் ர்களின்	ஜமீன்தார்களாக	ஆக்கப்பட்டவர்
என் ம்,	கி.பி.1780-ல்	ஆற்காட் 	நவாப்	ஆட்சியில்	இ ந் 	மீட்கப்பட்ட	சில
நாட்களிேலேய	சிவகங்ைகச்	சீைமைய	அவர்கள்	ஆ ம்ப 	ராணி	ேவ 	நாச்சியார்
விட் க்	ெகா த் 	விட்டார்	என் ம்	அவர்	வைரந் ள்ளார்.[5]	இந்த	மாெப ம்
சரித்திரப்	 ரட் ைன	எ வதற் 	அந்த	ஆசிரிய க் 	ஆதாரமாக	இ ந்த
வரலாற் ச்	சான் 	எ 	என்ப 	ெதரியவில்ைல.	எவ்வித	ஆதார ம்	இல்லாமல்
அவர்	வைரந் ள்ள	எத்தைனேயா	ெசய்திகளில்	இ ம்	ஒன் 	எனக்	ெகாள்ள
ேவண் யதாக	உள்ள .	இ வைர	யா ம்	ெசால்லாத	ெசய்திகைளச்	ெசால்லி
"சிறப் "	ெபற	ேவண் ம்	என்ற	ஆைச	ேபா ம்.	தமிழகத்தில்	 ேவந்த ம்,	பின்னர்
பல்லவ ம்,	மைறந்த	பின்னர்,	 நில	மன்னர்களாக ம்,	சிற்றரசர்களாக ம்
ேவளிர்களாக ம்	வாழ்ந்த	நிலக்கிழார்கைள	கி.பி.1378	-	 தல்	கி.பி.1736	வைர
பாைளயக்காரர்களாக ம்,	அவர்கள 	ைகப்பற்றில்	இ ந்த	ெசாந்த	நிலப்பரப்ைப
பாைளயங்களாக ம்,	விஜயநகர	பிரதிநிதிக ம்,	ம ைர	நாயக்க	மன்னர்க ம்
அறிவித் 	இ ந்தனர்.	ஆற்காட் 	நவாப் களின்	ஆட்சியி ம்,	அேத
பாைளயங்கள்	அல்ல 	பாைளயப்பட் 	 ைறதான்,	கி.பி.1801	வைர	ெதாடர்ந்த .
பதிெனட்டாம்	 ற்றாண் ல்	ேச பதி	நாட் ம்,	சிவகங்ைகச்	சீைமயி ம்
பா காப் 	நிைலயில்	“பாைளயங்கள்”	தான்	இ ந்தன.	“ஜமீன்க ம்”	“ஜமீன்தாரி
ைற ம்”	அப்ெபா 	இல்ைல.	இந்த	வடமாநில	அைமப் 	 ைறைய	தமிழகத்தில்

ஆங்கிலக்	கிழக்கிந்திய	கம்ெபனியார்	தான்	பத்ெதான்பதாவ 	 ற்றாண் ன்
ெதாடக்கத்தில்	 த்தினர்.	வரலாற் 	நிைல	இப்ப 	இ க்க,	மன்னர்	 த்
வ கநாதர்	அரண்மைன	சி வயல்,	உ திக்ேகாட்ைட	ஜமீன்கைள	ஏற்ப த்தி
அைவக க் 	ம 	சேகாதரர்கைள	ஜமீன்தாரர்களாக	நியமனம்	ெசய்தார்	என்
உண்ைமக் 	மாற்றமாக	எ தி	இ ப்பைத	எப்ப 	நம் வ ?	

இதைனப்	ேபான்ேற	ராணிேவ நாச்சியார்	கி.பி.1780-இல்	சிவகங்ைகச்	சீைமைய
மீட்ட	சிலநாட்களில்,	பிரதானிகளான	ம 	சேகாதரர்களிடம்,	சீைமைய
அளித் விட்டார்	என்ப ம்,	இேத	சிவகங்ைக	 லாசிரியர 	சர கள்	ஆ ம்.
இந்த	 ரட் க்கள்	எந்த	அளவிற் 	உண்ைமக் 	 றம்பான 	என்பைத	சிவகங்ைக
அரசியல்	நிகழ் கள்	ெதளிவாக	அறி த் கின்றன.	சிவகங்ைகச்
சீைமயிலி ந் 	ேபஷ் ஷ்	ெதாைக	(ஆண் த்	ெதாைக)	ஆற்காட் 	நவாப்பிற் ச்
ெச த்தப்படாத	காரணத்தினால்,	தளபதி	 ல்லர்ட்டன்	தைலைமயில்	கி.பி.1783-ல்
ம்ெபனியார 	பைடப்பிரி 	ஒன் 	சிவகங்ைகக் 	அ ப்பப்பட்ட .[6]	இந்தப்

பைட	எ ப்ைப	 றிய க்க	பிரதானிகள்,	 தலில்	திட்டமிட் 	காைளயார்	ேகாயில்
ப தியில்	பத்தாயிரம்	மறவர்கைள	திரட் ய	ெபா ம்,	பின்னர்	தங்கள
திட்டத்ைத	மாற்றிக்ெகாண் ,	தங்கள 	எஜமானிக்காக,	பிரதானிகேள	தளபதி
ல்லர்ட்டனிடம்	நாற்பதினாயிரம்	 பாய்	ெச த்தினர்	என்பைத	தமிழ்நா 	அர
ஆவணக்காப்பக	ஆவணங்கள்	மட் மல்லாமல்	அெலக்ஸாண்டர்	ெநல்சன்,
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ேபராசிரியர்	ராைஜயன்	ஆகிய	 லாசிரியர்கள்	தங்கள 	 ல்களில்
றிப்பிட் ள்ளனர்.	கி.பி.1789-ல்	 ம்ெபனித்	தளபதி	ஸ் வர்ட்,	ராணி

ேவ நாச்சியா க் 	எதிரான	பிரதானிகள 	கலகத்ைதயடக்கிய ம்.[7]	கி.பி.
1789	நவம்பரில்	ஆற்காட் 	நவாப் ம்,	 ம்ெபனியார 	ெசன்ைன	கவர்ன ம்
ம 	சேகாதரர்கைள	சிவகங்ைக	சீைமப்
பிரதானிகளாக	அங்கீகரித்த ம்[8]	ராணி	ேவ 	நாச்சியாைர	பதவி	வில மா
ெசய் 	சக்கந்தி	ேவங்கன்	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவைர	சிவகங்ைக	மன்னராக
அங்கீகரித்த ம்[9]	கி.பி.	1802	பிப்ரவரியில்	அவர்நா 	கடத்தப்ப ம்	வைர,
ேவங்கன்	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவேர	சிவகங்ைக	மன்னராக	இ ந்தார்.
[10]	என்ப ம்	வரலாற் 	உண்ைம.	
இந்நிைலயில்,	சிவகங்ைக	மாமன்னராக	ம 	சேகாதரர்கள்	கி.பி.1780	 தல்
கி.பி.	1801	வைர	ெதாடர்ந் 	இ பத் 	ஒ 	வ டம்	இ ந் 	வந்தனர்	என்
வைரந் 	இ ப்ப 	எவ்வள 	ெபா த்தமான 	என்ப 	சிந்திக்கத்தக்க .	இந்தப்
ெபரிய	ெபாய்யான	சரித்திரப்	 ரட் க்கைளப்	 றக்கணித் விட் 	மீண் ம்
சிவகங்ைகச்	சீைம	வரலாற்ைறத்	ெதாடர்ேவாம்.	

திய	அர 	ஏற்பட் 	 ன் 	ஆண் கள்	நிைற 	ெப ம்	நிைல.	நவாப்பிற்
சிவகங்ைக	சீைமயில்	இ ந் 	அவர 	ேமலாண்ைமைய	மதிக் ம்	வைகயில்
ெச த்தப்பட	ேவண் ய	“ேபஷ் ஷ்”	ெதாைகயில்	ஒ 	பணம்	 ட	ெசன்ைனக் ச்
ெசல்லவில்ைல.	நவாப்	ஆேலாசைன	ெசய்தார்.	வழக்கம்ேபால்	 ம்ெபனியாரிடம்
பைட	உதவிைய	நா னார்.	ஆனால்	சிவகங்ைக	சீைமக் 	ெசல் ம்	வழியில்	உள்ள
தஞ்சா ர்	சீைம	 வ ம்	ைம ர்	மன்னர்	ைஹதர்அலியின்	ஆக்கிரமிப்பில்
அல்லவா	உள்ள ?	 ம்ெபனியார்	நவாப்பிற் 	உதவ	 யா 	காலங்கடத்தி
வந்தனர்.	ஆனால்	கி.பி.	1783-ல்	திப் 	 ல்தா டன்	பரங்கியர்	உடன்பா
கண்டதால்	ைம ர்	பைடகள்	ேசாழநாட் ல்	இ ந் 	தி ம்பப்ெபற்றன.	இப்ெபா
ம்ெபனியார்	தளபதி	 ல்லர்டன்	தைலைமயில்	சில	பைடப்பிரி கைள

சிவகங்ைகக் 	ேம ரர்வழியாக	அ ப்பி	ைவத்தனர்.	
அந்தப்	பைடயணிகள்	4.8.1783-ஆம்	ேததியன் 	சிவகங்ைகைய	அைடந்தன.
ேம ரில்	இ ந் 	சிவகங்ைகச்சீைம	ெசல்ல	ேவண் ய	வழி	விவரங்கைள
தஞ்ைசயில்	இ ந்த	 ல்லிவனிடமி ந் 	ெபற் 	வந்த	தளபதி	 ல்லர்டன்,	தம
பைடகளில்	ெப ம்	ப திைய	ேம ாரில்	தங்கி	இ க் மா 	ெசய் விட் ,
அங்கி ந் 	கிழக்ேக	இ ப 	கல்	ெதாைலவில்	உள்ள	சிவகங்ைகக் 	ஒ 	சி
அணி டன்	 றப்பட் ச்	ெசன்றார்.	இப்ெபா 	அந்த	தளபதியின்	அறிக்ைகையப்
பார்ப்ேபாம்.	
“...	தகவல்	ெதரிந்த ம்,	இ 	ம க ம்,	இைளய	ராஜாைவ	அைழத் க்
ெகாண் 	காைளயார்	ேகாவில்	காட் ற் ள்	ெசன் 	விட்டனர்.	அங் 	பதினாயிரம்
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ேபர்கைளத்	திரட் னர்.	என 	ெசால்ைல	மதித் 	ஊ க் 	தி ம்பி	வ மா
ெதரிவித்ேதன்.	

அத் டன்	பாக்கித்	ெதாைக டன்	பக்கத்தில்	உள்ள	சர்க்கார்	கிராமங்கைளத்
தாக்கி	அழிமானம்	ெசய்ததற்காக	 .	90,000/உடன யாகச்	ெச த்த	ேவண் ம்
எனக்	ேகாரிேனன்.	தவறினாேலா,	இதைன	நிைறேவற்றாவிட்டாேலா	அவர்கள
காட்ைட ம்,	ேகாட்ைடைய ம்	தாக்கி	சீைமயில்	இ ந் 	அவர்கைளத்	 ரத் ேவன்
என் 	ெதளி ப த்திேனன்.	இந் க்க க் 	உரிய	உணர் டன்	அவர்கள்
நாற்பதாயிரம்	 பாைய	மட் ம்	ெச த்திய டன்	பாக்கி	ெதாைகக் 	தக்க
ெபா ப் 	ெகா த்தனர்.[11]	

இவ்விதம்	தனக் 	ஏற்படவி ந்த	ஒ 	பயங்கரமான	அழிமானத்தில்	இ ந்
சிவகங்ைகயின்	 திய	அர 	தன்ைன	அப்ெபா 	தற்காத் க்	ெகாண்ட .	

ஆற்காட் 	நவாப் டன்	2.12.1781	 ம்ெபனியார்	ெசய் 	ெகாண்ட	உடன்பாட் ன்
ப 	நவாப்	ெச த்த	ேவண் ய	கடன்	பாக்கிக்காக	நவாப்பிற் 	வர	ேவண் ய
வ மானங்கைள	வ லிக்க ம்,	அவற்றில்	ஆறில்	ஒ 	பங்ைக	நவாப்பின்
உபேயாகத்திற் 	ெகா த் 	விட் 	பாக்கித்	ெதாைகைய	கடன்	பாக்கியில்	வர
ைவத் க்ெகாள்ளக்	 ய	உரிைமைய,	 ம்ெபனியார்	ெபற் 	இ ந்தனர்.
[12]	இந்த	பணிக்ெகன	நியமனம்	ெசய்யப்பட் ந்த	 ம்ெபனியார 	 மம்

நில	மன்னர்களிட ம்	பாைளயக்காரர்களிட ம்	வ ல்	பணிையத்
ெதாடர்ந்த .	இந்தக்	 மம்	நவாப்	ெபா ப்பில்	இ ந்த	தி ப் வனம்	ப திைய
சிவகங்ைகக் 	தி ப்பிக்	ெகா த்த டன்,	நவாப்பிற் 	ெச த்த	ேவண் ய
ேபஷ் ஷ்	ெதாைகயின்	அளவி ம்	மாற்றம்	ெசய்த .	இைவக க் 	பிற ம்
சிவகங்ைக	சீைமயில்	இ ந் 	ேபஷ் ஷ்	ெதாைக	ஏ ம்	வரவில்ைல	என்பைத
அறிந்த	நவாப்	ஆத்திரம்	அைடந்தார்.	சிவகங்ைகைய	அடக்கி	ெதாைகைய
ெப வதற் 	கி.பி.	1786-இல்	
ம்ெபனியார 	உதவிைய	நா னார்.	ஆண் த்	ெதாைகைய	வ லிப்பதற்

ஒவ்ெவா 	 ைற ம்	ஆ தப்	பைடைய	அ ப் வ 	என்ப 	அபாயகரமான 	என
ம்ெபனியார்	நவாப்பிற் 	அறி த்தினர்.[13]	

ேவ 	வழியில்லாமல்	ெபா ைம டன்	இ ந்த	நவாப்பிற் 	நல்லெதா 	வாய்ப் க்
கிட் ய .	கி.பி.	1788-ல்	ராணி	ேவ நாச்சியா க் ம்	ம
ேசர்ைவக்காரர்க க் ம்	இைடயில்	பிணக் 	உச்ச	நிைலைய	எட் ய .
சிவகங்ைகக்	 கள்	ராணி	ேவ 	நாச்சியார 	வி வாசிகளாக	ஒ 	பிரிவின ம்,
பிரதானி	சின்னம 	ேசர்ைவக்கார க் 	வி வாசிகளாக	மற்ெறா 	பிரி மாக
பிள பட் 	நின் 	அப்ெபா ைதக்கப்ெபா 	ைககலப்பில்	ஈ பட் 	வந்தனர்.
இந்த	பிணக் 	ெபரிதாவதற் 	அ ப்பைட	காரணமாக	இ ந்த 	சிவகங்ைகப்
பிரதானி	சின்ன	ம 	ேசர்ைவக்காரர்	ராணியின்	அ மதி	இல்லாமல்,	ஒ 	சி
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எல்ைலத்	தகராறில்	சிவகங்ைக	பைடயணிகைள	ெதாண்டமான்	சீைமக் ள்
அ ப்பி	ைவத்த .[14]	ெதாண்டமான்	சீைமயின்	ெப ம்பாலான	மக்கள்	கள்ளர்
இனத்தவராக	இ ப்பதா ம்,	அவர்க டன்	பல	வித	ெதாடர் கைள	ைவத் ள்ள
சிவகங்ைக	சீைமயின்	கணிசமான	எண்ணிக்ைகயிலான	கள்ளர்	இன	மக்கள
ேராதத்ைத	வளர்க் ம்	ெசயலாக	ராணியார்	இதைனக்	க தினார்.	

நா க் நாள்	இந்த	க த் 	ேவற் ைம	அரசியல்	நலன்க க் 	அப்பாற்பட்டதாக,
தனிப்பட்ட	ெசல்வாக்கிைனக்	ேகா ட் க்	காட் ம்	ஊைமப்	ேபாராக
உ ெவ த்த .	இதைன	அறிந் 	ஆற்காட் 	நவாப்	ராணி	ேவ 	நாச்சியாைர
ெதாடர் 	ெகாண் 	உரிய	தகவல்கைளப்	ெபற்றார்.	

நவாப்	 கம்ம 	அலியின்	கணிப்பில்,	சிவகங்ைகப்	பிரதானி	சின்ன	ம
ேசர்ைவக்காரர்,	சிவகங்ைக	அரசின்	தைலைம,	ெபண்ணாக	இ ப்பதால்,	தம
அதிகார	வரம்ைப	மீறிய	 ைறயில்	நடந் ள்ளார்	என்ப .	இந்தக்	க த்திைனப்
பின்னர்	க த	 ல ம்	 ம்ெபனித்	தைலைமக் 	ெதரிவித்தார்.	என்றா ம்
சிவகங்ைகச்	சீைமயில்	ெபற	ேவண் ய	ேபஷ் ஷ்	ெதாைகயிைன	உரிய
தவைணயில்	ெப வதற் 	என்ன	ெசய்யலாம்	என்பைத ம்	தீவிரமாகச்	சிந்தித்
வந்தார்.	
உடேன	தன 	பிரதிநிதி	ஒ வைர	ஆற்கா 	நவாப்	சிவகங்ைகக் 	அ ப்பி	ராணி
ேவ 	நாச்சியார 	பா காப்ைப	பலப்ப த்த ம்	அவர 	நிர்வாகத்திற்
உத வதற் 	உரிய	ஏற்பா கைள	ெசய்ய ம்	ராணியா டன்	ஒ 	உடன்பா
ெகாண்டார்.[15]	இதைன	அறிந்த	பிரதானிகள்	ராணியார 	பரிவாரங்க டன்
ேமாதினர்.	 	ராணியார்	ேவ 	வழியின்றி	ேகாட்ைட	வாசைல	 விட்
ேகாட்ைடக் ள்	பா காப்பாக	இ ந்தார்.	இந்த	தகவல்	கிைடத்த டன்	நவாப்
ம்ெபனி	கவர்னைரத்	ெதாடர் 	ெகாண்டார்.	

இேதா.	10.2.1789-ல்	நவாப்	 கம்ம 	அலி	ெசன்ைனக்	ேகாட்ைடயில்	உள்ள
கவர்ன க் 	அ ப்பிய	க தம்.[16]	“அன் ள்ள	நண்பேர!	

சிவகங்ைகச்	சீைமயில்	வ ல்	பணியில்	ஈ பட் ள்ள	மீர் த் தீன்கான்	மற் ம்
இதர	ஊழியர்களிடமி ந் 	எனக் 	தகவல்	வந் ள்ள .	சின்ன	ம 	 மார்
பத் 	 தல்	பன்னீராயிரம்	ேபர்க டன்	சிவகங்ைகக்	ேகாட்ைடையச்	 ழ்ந்
இ க்கிறான்.	அங் 	ெபா ப்பில்	உள்ள	 த் தீன்காைனக்	ெகான்
ேகாட்ைடையக்	ைகப்பற்ற	ேவண் ம்	என்ற	 யற்சியில்	இந்தத்	தகவல்	ெவளியில்
ெசல்லாமல்	த ப்பதற் ,	சிவகங்ைகயில்	இ ந் 	ெசல் ம்	வழிகள்
அைனத்ைத ம்	 ள்ளான்.	இந்த	வழிகளில்	ெசல் ம்	சர்க்கார 	அஞ்சல்
ேசவகர்கைளக்	 ட	காயப்ப த்தி	ெகான் 	ேபா ம்	நிைலயில்	இ க்கிறான்.	

“ம ைர,	இராமநாத ரம்,	ெதாண்டமான்	சீைமகளில்	சில	கிராமங்கைளச்
ைறயா ,	அங்ெகல்லாம்	அைமதிைய ம்	இயல்பான	வாழ்க்ைகைய ம்
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சீரழித் ள்ளனர்.	கிளர்ச்சிகைளச்	ெசய் 	வ கின்றனர்.	இவ ம்,	இவர
தைமயன்	ெபரிய	ம ம்	 ந்ைதய	சிவகங்ைக	மன்னரிடம்	எ பி யாக,	மன்னர்
ேவட்ைடக் ச்	ெசல் ம்ெபா 	ேவட்ைட	நாய்பி த் ச்	ெசல்பவர்களாக
இ ந்தவர்கள்.	பிற 	தன 	எஜமான 	ெசாத் க்கைளக்	ெகாள்ைளயிட்ட டன்,
அந்தச்	சீைமைய	நாம்	ைகப்பற்றிய	ெபா 	வத்தலக் ண் விற் 	ஓட்டம்
பி த்தனர்.	நடந் 	 ந்த	ேபாரின்	ெபா 	ைம ரின்	 ல்தான்	ைஹதர்
அலி டன்	தி ம்பி	வந் ,	இராமநாத ரம்,	ம ைர,	ெநல்ைல,	சிவகங்ைகச்
சீைமகைளக்	ெகாள்ைளயி வதற்காக	அவர்கள்	நியமிக்கப்பட்டார்கள்.	
ம ைரக்	ேகாட்ைடையத்	தாக்கி	ஜேமதார்கள்	 த் ராைவ ம்	 ஜங்கராைவ ம்
ெகான்ற டன்	இராமநாத ரம்	ேகாட்ைடைய ம்	தாக்கினர்.	கவர்னர்	மக்கார் னி
நிர்வாகத்தின்	ெபா 	மிக ம்	இழிவான	 ைறயில்	சிவகங்ைகச்	சீைம	ேபஷ் ஷ்
ெதாைகயிைனத்	தங்கள 	ெசாந்த	காரியங்க க் ப்	பயன்ப த்தினர்.	அ க்க
இந்த	பாக்கித்	ெதாைகையச்	ெச த் ம்ப 	ேகட் ம்	அதைன	ெச த்த	ம த்
வந்த டன்	அந்த	ெதாைகயிைனக்	ெகாண் 	தங்கள 	நிைலயிைன	உயர்த்திக்
ெகாண் 	என 	கட்டைளகைள ம்	 றக்கணித் விட்டனர்.	

இப்ெபா ,	இராமநாத ரம்	சீைமயில்	பல	ஊர்கைளக்	ெகாள்ைளயிட் ள்ளனர்.
மக்களில்	ஒ வைரக்	ெகான் 	பலைரக்	காயப்ப த்தி	இ க்கின்றனர்.	இந்த

அதீதமான	ெகா ைமயினால்	அந்தச்	சீைம	 வ ம்	கிளர்ச்சி	பரவி ள்ள .
த க்க	இயலாத	இந்த	ெகா ைமகைள	சகித் க்	ெகாள்ள	இயலாத	நிைலயில்
மக்கள்	
உள்ளனர்.	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவைர ம்	விைசய	ெர நாத	ேதவர
மைனவிைய ம்,	மிக ம்	ெகா ரமான	 ைறயில்	சிைற	ைவத் 	இ ப்ப டன்
அவர்க க் 	ேதைவயானவற்ைறக்	 ட	ெகா க்காததால்	அவர்கள்	ஓ வந்
சிவகங்ைக	ேகாட்ைடக் ள்	பா காப்பிற்காக	 ந் 	ெகாண் ள்ளனர்.
அவர்கைளத்	தங்களிடம்	ஒப்பைடக் ம்ப ம்	தவறினால்,	அவர்கைள
வன் ைறயில்	வி வித் ச்	ெசல்வதாக	பய த்தி	இ க்கின்றனர்.	
"இதைனப்	ேபான்ேற.	 ன்னர்	ஒ ைற	மன்னர 	உறவினர்	ஒ வர்.	சின்ன
ம வின்	அடாவ க் 	அஞ்சி	ம ைரச்	சீைமக் 	ஓ னார்.	ஆனால்	சின்ன	ம
அவைரப்	பி த் 	வ மா 	ெசய் 	அவைரக்	ெகான் 	ேபாட்டார்.	இப்ெபா
அேத	 ழ்ச்சிைய.	அந்தப்	பாைளயக்காரர்	மற் ம்	அந்தப்	ெபண்மணி	மீ ம்
ைகயாண் ள்ளார்.	சின்ன	ம வின்	இந்த	 ரட் ச்	ெசயல்கள்	சர்க்கார
ெதற் 	மாவட்டங்களில்	மி ந்த	 ழப்பத்ைத ம்,	இைடஞ்சைல ம்,	வரி	வ லில்
எனக் 	இழப்ைப ம்	ஏற்ப த்தி	உள்ள .	இதனால்	 ம்ெபனியா க் ச்
ெச த்தேவண் ய	தவைணத்	ெதாைகக் 	நான்	இர ம்	பக ம்	மிக ம்
சிரமப்ப கிேறன்.	



"ஆதலால்,	இரண் 	 ன் 	பைட	அணிகைள	அ ப்பி	கட் க்கடங்காத	அந்த
மனிதைனத்	தண் த் 	சிவகங்ைகச்சீைம,	அதன்	 ந்ைதய	இயல் 	நிைலக்
ெகாண் வந் 	சாந்திைய ம்	சமாதானத்ைத ம்	ஏற்ப த் மா 	ேகட் க்
ெகாள்கிேறன்."	

நவாப்பின்	க தத்தில்	கண் ள்ள	 கார்கைளப்	ேபான் 	இராமநாத ரம்	ேச பதி
மன்ன ைடய	க தம்	ஒன்றி ம்	 ம்ெபனி	கவர்ன க் 	ெதரிவிக்கப்பட்
இ ந்த .	இராமநாத ரம்	சீைமப்	ப திகைள	சிவகங்ைகப்	பிரதானி	தாக்கி
இ ப்ப ,	ேச பதி	மன்னர 	உறவினர்களான	சிவகங்ைக	மன்னைர ம்,
ராணியாைர ம்	சிைறயில்	ைவத் 	இம்சிப்ப 	என்பைவகைளப்	பிராதானமாக
றிப்பிட் ,	இத்தைகய	ெகா ைமகைளக்	கைளவதற் 	இராமநாத ரம்

மறப்பைடகள்,	 ம்ெபனியா க் 	உதவக்	காத் 	இ ப்பதாக ம்	ேச பதி	மன்னர்
றிப்பிட் 	இ ந்தார்.[17]	இந்தக்க தங்கள்ெதாடர்பாக,	 ம்ெபனியா ம்	நவாப்
கம்ம 	அலி ம்	தங்கள்	பைடகைளச்	சிவகங்ைகக் 	அ ப்ப	ஆயத்தம்

ெசய்தனர்.	நவாப்பின்	பிரதிநிதிகளான	மீர் த்தபர்கான்,	ஹூைசன்கான்	மற் ம்
கர்னல்	மார் ன்,	 க்ேகாட்ைடத்	ெதாண்டமான்,	இராமநாத ரம்	மறவர்கள்
ஆகிேயார 	உதவிகைளப்	பயன்ப த்திக்	ெகாள்ள ம்	 	ெசய்யப்பட்ட .	

ம்ெபனித்	தளபதி	ஸ் வர்ட் ன்	தைலைமயில்	பைட	அணிகள்	29.4.1789	ேததி
தி ப்பத் ார்	ேகாட்ைடைய	அைடந்தன.	 க்ேகாட்ைடயில்	இ ந் 	வந்த
ெதாண்டமான 	 வாயிரம்	வீரர்க ம்	இந்த	அணிக டன்	இைணந்
ெகாண்டனர்.	8.5.1789	ேததி	சிவகங்ைக	வந் 	ேசர்ந்த .[18]	பின்னர்
இராமநாத ரத்தில்	இ ந் 	தளபதி	மார் ன்	தைலைமயில்	உள்ள	அணி ம்
இவர்க டன்	சிவகங்ைகயில்	ேசர்ந் 	ெகாண்ட .	ராணிையச்	சந்தித் ப்	ேபசிய
தளபதி	ஸ் வர்ட்,	தம 	அணிக டன்	அங்கி ந் 	 ன்ேனறிய .	13.5.1789-ம்
ேததி	ெகால்லங்	 ையத்	தாக்கிய .	மிக	ெந க்கமான	காட் 	அரைண ம்
மண் வர்கைள ம்	ெகாண்ட	சிறிய	ஊர்	அ .	அங் 	திரண் 	இ ந்த	ம
ேசர்ைவக்காரர்கள 	ஆதரவாளர்கள்	 ப்பாக்கிகைளப்	பயன்ப த்திச்	சண்ைட
இட்டனர்.	பயிற்சி ம்	மி ந்த	ேபார்	அ பவ ம்	மிக்க	 ம்ெபனிப்	பைடகளின்
தாக் தைலச்	சமாளிக்க	இயலாமல்	ம 	ேசர்ைவக்காரர்கள்	கிழக்ேக	 ன்
கல்	ெதாைலவில்	உள்ள	ராம	மண்டலம்	காட் ப்	ப திக் ப்	பின்	வாங்கினர்.
நவாப்பின்	அணிையச்	ேசர்ந்த	தளபதி	 த்தபர்கான்	14.5.1789-ல்	நைடெபற்ற
ேபாரில்	எதிரியின்	 ண் களால்	காய ற்றார்.	பன்னிரண் 	ேபர்	உயிர் றந்தனர்.
ெகால்லங் 	ேகாட்ைட	இப்ெபா 	தளபதி	ஸ் வர்ட் ன்	ைகவசம்
வந் விட்ட .	

ெகால்லங் 	ேகாட்ைட	பி ப்ைப	ராணி	ேவ நாச்சியார 	ெவற்றியாகக்	க திய
இ ப 	நாட் த்	தைலவர்கள்	பிரதானிகள 	அணியில்	இ ந் 	விலகி
ராணியிடம்	ெசன் 	வாழ்த் 	ெதரிவித்தனர்.	என்றா ம்	இந்த	நடவ க்ைககள்

https://ta.wikisource.org/wiki/சீர்மிகு_சிவகங்கைச்_சீமை/மருது_சேர்வைக்காரர்கள்#cite_note-17
https://ta.wikisource.org/wiki/சீர்மிகு_சிவகங்கைச்_சீமை/மருது_சேர்வைக்காரர்கள்#cite_note-18


ராணி	ேவ நாச்சியா க் 	 ைமயான	ஆ தைல	அளிக்கவில்ைலெயன்பைத
அவர்	19.5.1789	ேததியன் 	தளபதி	ஸ் வர் ற் 	வைரந்த	மடல்
ெதரிவிக்கின்ற .[19]	இேதா	அந்த	மடலின்	ெமாழியாக்கம்:	
"மன்னர்	ெபரிய	உைடயாத்ேதவர 	 ம்பத்தினர்	தங்கள 	வணக்கத்ைத
ெதரிவித் க்	ெகாள்கின்றனர்.	

"தாங்க ம்	நவாப்	 த்தபர்கா ம்	எம்ைம	சிவகங்ைகயில்	சந்தித்தெபா .
நீங்கள்	இ வ ம்	என 	எதிரிைய	அடக்கி,	என 	சீைமயில்	இ ந்
ரத்திய க்கப்	ேபாவதாகத்	ெதரிவித்தீர்கள்.	இரண்டாவ 	நாள்	இங்கி ந்

ெசன் 	ெகால்லங் ையக்	ைகப்பற்றிய டன்	இ ப 	கிராமங்கைளச்	ேசர்ந்த
நாட் த்	
தைலவர்கள்,	ம வின்	அணியில்	இ ந் 	விலகி	என்னிடம்	வந்தார்கள்.
அவர்கைளச்	சின்ைனயாவின்	(ேவங்கன்	ெபரிய	உைடயாத்ேதவர்)	 காமிற் ச்
ெசல் மா ம்,	சீைமயில்	 ழப்பத்ைத	விைளவித் க்	ெகாண் க் ம்	ம வின்
ஆட்கைளத்	தண் ப்பதற் ,	அவர்க்ைளப்	பி த் க்	ெகா க் மா ம்
அவர்க க் 	ஆைணயிட்ேடன்.	ஆனால்,	மீர் த் தீன்கான்,	அவர்க க்ேகா
அவர்கைளப்	ேபான் 	ஏதிரியின்	 காமில்	இ ந் 	தி ம்பி	வ பவர்க க்ேகா,
நாம்	ேசர்த் 	ெகாள்வ 	பற்றி	சரியான	அறி ைர	வழங்கவில்ைல.	அதனால்,
அவர்கள்	இந்தச்	சீைமைய	நவாப்	எ த் க்	ெகாண் 	எங்கள 	 ம்பத்தின்
பரம்பைர	உரிைமகைளப்	 றக்கணிக்கிறார்	என் 	அவர்கள்	நிைனக்கின்றனர்.
மீண் ம்	அவர்கள்	ம 	அணிக் ச்	ெசன் விட	வி ம் கின்றனர்.	
“சிறி 	காலத்திற் 	 ன்னர்,	சர்க்காரிடத் ம்	(ஆற்காட் 	நவாப்பிடத் ம்)
என்னிடத் ம்	 ரண்பாடாக	நடந் 	ெகாண்டனர்.	இதைன	ெதரிவித்
இ ந்ேதன்.	இதன்	காரணமாக,	என்ைனக்	 த் தீன்	கானின்	ெபா ப்பில்	இ த்தி
ைவத் 	அவர்	 லம்	சீைமயின்	 	நி வாகத்ைத ம்	என்னிடம்	ஒப்பைடக்க
ஆற்காட் 	நவாப்	வி ம்பினார்.	இதன்	ெதாடர்பாக,	நான்	சிவகங்ைகக் 	வந்
தங்கிேனன்.	இ 	சம்பந்தமாக,	நவாப்	வழங்கி ள்ள	பர்வானா	(அர 	கட்டைள)ைய
ஆஜர்ப த்த	சித்தமாக	இ க்கிேறன்.	

"தற்சமயம்,	இந்தச்	சீைமயின்	ஒ 	ப தி	மட் ம்	சர்க்கார 	நிர்வாகத்தில்	இ ந்
வ வ 	எனக் 	வ த்தத்ைத	அளிக்கிற .	சீைமயில்	கள்ளர்கள 	ெதாந்தர
மி ந் 	விட்ட .	நவாப் ம்	 ம்ெபனியா ம்	எனக் 	உதவியாக	இ ந்தனர்.
எனக் 	மரியாைத	அளித் 	ேநர்ைம டன்	நடந் 	ெகாள் மா 	ம
ேசர்ைவக்காரர்கைள	உ தி டன்	அறி த்தினர்.	ஆனால்	அவர்கள்	எனக்
ஏமாற்றத்ைதத்தான்	அளித்தனர்.	இப்ெபா 	நான்	நவாப்பின்	க ைல	ஏற்
இ க்கிேறன்.	நீங்க ம்	நவாப் ம்	சீைமையப்	ெபா ப்ேபற் க்	ெகாள்ள	எனக்
உதவ	ேவண் ம்.	 த் தீன்கான்	 லமாக	அவ க் 	மடல்	அ ப்பி	உள்ேளன்.
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ேபஷ் ஷ்	ெதாைகைய ம்	காணிக்ைகைய ம்	ெச த் வதற் ம்	அதற்கான
ெபா ப் ம்	ெகா ப்பதற் .	

"இதைனேய	நீங்கள்	நவாப்	 த்தபர்கானிடம்	பரிந் ைரத் ,	சீைமயின்
நிர்வாகத்ைத	ஏற் க்	ெகாள்ள	சம்மதிக் ம்ப 	ெசால்ல	ேவண் ய .	நான்
நவாப்பின்	க ல்	உத்திரைவ	ஏற் 	இங் வந் ள்ேளன்.	அவர்	நிர்வாகத்ைத
ஏற் ள்ளார்.	அதனால்	ஏற்படக் ய	 க ம்	பழி ம்	அவைரச்	சார்ந்த .	நான்
நவாப்பின்	 ழந்ைத,	தங்கள 	 காமில்	உள்ள	சின்ைனயா	ேதைவயான
விவரங்கைளத்	தங்களிடம்	ெதரிவிப்பார்."	ராணி	ேவ நாச்சியார 	ேகாரிக்ைக
ெபா 	நிர்வாகம்	சம்பந்தப்பட்டதாக	இ ப்பதால்,	இதில்	தைலயிட	வி ம்பவில்ைல
என்ற	க த் ைர டன்	இந்தக்	க தத்ைத	21.5.1789ல்	ெசன்ைன	கவர்ன க்
தளபதி	ஸ் வர்ட்	அ ப்பி	ைவத்தார்.[20]ெதாடர்ந் 	ேபார்ப்பணியில்	ஈ பட்டார்.
அவர 	இலக் 	ம 	ேசர்ைவக்காரர்கைள	அடக்கி	ஒ க் வ 	மட் ம்தாேன!	

ெதாடர்ந் ,	ம ைர,	தி ச்சி,	தஞ்ைச	ஆகிய	ேகாட்ைடகளில்	இ ந்
பைடயணிகள்	தளபதி	ஸ் வர்ட் ன்	உதவிக் 	வந் 	ேசர்ந்தன.	ஆதலால்
ம்ெபனி	பைடகள்	இன் ம்	கிழக்ேக	 ன்ேனறி	காைளயார்	ேகாவில்

ப தியிலி ந் ம்	ம 	ேசர்ைவக்காரர்கள 	பைடகைளத்	 ரத்தி	அ த்தனர்.
[21]	அவர்கள்	வடக்ேக	பிரான்மைலைய	ேநாக்கி	ஓ ய	பின்னர்,	அங்கி ந்
திண் க்கல்	சீைமக் ள்	ெசன் விட்டனர்.[22]	சிவகங்ைகச்	சீைம	வரலாற்றில்
பன்னிரண் 	ஆண் க க் ப்	பின்னர்	நடக்கவி க் ம்	அரசியல்	மாற்றத்ைத
ன் ட் 	எச்சரிக்ைக	ெசய் ம்	அைடயாள	நிகழ்வாக	உற்பாதமாக	தளபதி

ஸ் வர்ட் ன்	ெகால்லங் ,	காைளயார்	ேகாவில்	பைடெய ப் ம்	ம
சேகாதரர்கள 	ேதால்வி ம்	அைமந் விட்ட .	அ த்த	ஐந் 	மாதங்கள்
சிவகங்ைகச்	சீைமயில்	அைமதி	நிலவிய .	

சிவகங்ைகச்	சீைமப்	பா காப்பிற் 	ஆங்கிலப்	பைடயணிகள்	சிவகங்ைக
ேகாட்ைடயி ம்	வடக் 	எல்ைலகளி ம்	நிைலத் 	நின்றன.	சீைமயில்	இயல்
நிைல	நிலவியதால்,	அைவகள்	ப ப்ப யாக	தி ச்சிக்	ேகாட்ைடக் த்	தி ம்பப்
ெபற்றன.	வழக்கம்	ேபால்	சிவகங்ைக,	தி ப்பத்தார்	ேகாட்ைடகளில்	மட் ம்
நவாப்பின்	பைடயணி	நிைல	ெகாண் ந்த .	
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ஐந் 	மாதங்க க் ப்	பின்னர்,	திண் க்கல்	சீைமயில்	திரட் ய	ெப ம்பைட டன்
தி ம்பி	வந்த	ம 	ேசர்ைவக்காரர்கள்	தி ப் த் ார்	ேகாட்ைடையக்
ைகப்பற்றினர்.[23]	ராணி	ேவ நாச்சியாேரா	அல்ல 	ஆற்காட் 	நவாப்பின்
அ வலர்கேளா	சிறி ம்	எதிர்பாராத	நிகழ்ச்சி.	சிவகங்ைகக்	ேகாட்ைடப்
பா காப்பில்	 ைனந் 	நின்றனர்.	ெசன்ைனக் ம்	தகவல்	ெசன்ற .	நவாப்
ம்ெபனித்	தைலைமையத்	ெதாடர் 	ெகாண்டார்.	ம 	சேகாதரர்கைள
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அழிப்பதற் 	மற் ெமா 	பைடெய ப்பிைனக்	ேகாரினார்.	இந்த ைற
ம்ெபனியார்	மிக ம்	தயங்கினர்.	இப்ெபா 	ம 	ேசர்ைவக்காரர்கள்	ைம ர்

மன்னர்	திப் வின்	உதவிையயல்லவா	ெபற் 	வந் ள்ளனர்.	கி.பி.1783-ல்
திப் டன்	ெசய் 	ெகாண் ள்ள	உடன்பாட்ைட	மீ வதற் ரிய	நிகழ்ச்சியாகி
வி ம்	என்ப 	அவர்கள்	க த் .	ம 	ேசர்ைவக்காரர்க டன்	ேபாைரத்
ெதாடங்கினால்,	அவர்க க் 	ைம ர்	மன்னர 	உதவி ம்	ெதாட ம்	அல்லவா!
இந்த	எதிர்மைறயான	சிந்தைனயினால்	நவாப்	அதிர்ச்சி ற்றார்.	சிவகங்ைகச்
சீைம	அரசியல்	என்ன	ஆவ ?	ஏற்கனேவ	பாக்கி	பட் ப்ேபான	ேபஷ் ஷ்	ெதாைக
வ ல்?	ஒன் ேம	 ரியாமல்	வாலாஜா	 கம்ம 	அலி,	ம 	சேகதாரர்க டன்
சமரசம்	ெசய் 	ெகாள்வ 	என்ற	 ம்ெபனித்	தைலைமயின்	ஆேலாசைனைய
ஏற்றார்.[24]	
நவாப்பின்	அ வலர்க ம்	 ம்ெபனித்	தளபதிக ம்	தி ப் த் க் ம்
சிவகங்ைகக் ம்	ெசன்றனர்.	ேபார்	நி த்தத்ைத	அ த் 	சிவகங்ைகச்	சீைமயில்
இயல் 	வாழ்க்ைகைய	ஏற்ப த்தி	அர 	இயந்திரத்ைத	எவ்விதம்	ெதாடங் வ ?
இதற்கான	எத்தைனேயா	 ன்	ெமாழி கள்,	இ 	தரப்பின ம்	தங்கள 	நிைலயில்
இ ந் 	சிறி ம்	விட் க்	ெகா க்காமல்	ேபசினர்.	இ வர 	பதவிக க் ம்	எந்த
விதத்தி ம்	பாதிப் 	 டா .	

ன்றாவ 	தரப்பினராக	நவாப் ம்	 ம்ெபனியா ம்	அவர்கள 	ஆேலாசைனையச்
ெசான்னார்கள்.	ம 	ேசர்ைவக்காரர்கள்	ெதாடர்ந் 	பிரதானியாக	இ ந்
வ வ .	அவர்கள 	நடவ க்ைககளில்	ெவ ப் ற்ற	ராணி	ேவ நாச்சியார்

கமான	நிர்வாகத்திற் 	உத ம்	வைகயில்	பதவி	விலகிக்	ெகாள்ள	ேவண் ய .
ராணி	ேவ 	நாச்சியா க் ப்	பதிலாக	சிவகங்ைகச்	சீைம	அரசராக	அவர 	மகள்
ெவள்ளச்சியின்	கணவர்	சசிவர்ண	ேவங்கன்	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர்
சிவகங்ைகச்	சீைம	மன்னராகப்	பதவி	ஏற்ப .[25]	

இந்தக்	 ட் 	ேயாசைன,	ராணிேவ 	நாச்சியா க் 	உகந்ததாக	இல்ைல.	தன
பதவிையப்	பறிப்பதற் ப்	ேபாட்டதிட்டம்	என	அவர்	எண்ணினார்	என்றா ம்,	தன
ம மகன்	தனக் ப்	பதிலாக	சீைமயின்	அதிபதி	ஆகிறார்	என்ற	ஆ தல்.
ேவ வழியில்லாமல்,	ராணி	ேவ நாச்சியார்	இந்த	ஆேலாசைனகைள	ஏற்றார்.
எதிர்தரப் ம்	ஏற் க்ெகாண்ட .	நவாப்	 கம்ம 	அலி	 திய	சிவகங்ைக	அரைச
அங்கீகரித்தார்.	ராணி	ேவ 	நாச்சியார 	பத்தாண் 	ஆட்சி	கி.பி.1789-ல்
சம்பரில்	 விற் 	வந்த .	தமிழக	அரசியலில்	அ வைர,	 ன்

ெபண்மணிகள்தான்	ஆட்சியாளராக	இ ந் 	வந் ள்ளைத	வரலாற்றில்
காண கிற .	ம ைர	நாயக்க	மன்னர்	 த் க்	கி ஷ்ணப்ப	நாயக்கர்	இறந்த
ெபா 	அவர 	ஒேர	மக க் 	வய 	 ன் 	மாதங்கள்.	ஆதலால்	பாலகன
பாட் யான	ராணி	மங்கம்மாள்	ம ைரப்	ேபரரசின்	ராணியாக	கி.பி.1689	 தல்
கி.பி.1706	வைர	ஆட்சிப்	ெபா ப்ைப	ஏற் 	இ ந்தார்.[26]	அ த் ,	கி.பி.1732-ல்
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ம ைர	மன்னர்	விஜயரங்க	ெசாக்கநாத	நாயக்கர்	வாரி 	இல்லாமல்	இறந்ததால்
அவர 	மைனவி	ராணி	மீனாட்சி	அரசியாக	கி.பி.1736	வைர	ஆட்சி	ெசய்தார்.
[27]மறவர்	சீைமயின்	மன்னர்	ெசல்ல த் 	விஜயர நாத	ேச பதி	கி.பி.1762-ல்
வாரி 	இல்லாமல்	இறந்த	ெபா 	அவர 	தங்ைக	மகன்	பதிேனா 	மாதங்கள்
நிரம்பாத	 த் ராமலிங்கம்,	ேச பதியாக	பிரகடனப்ப த்தப்பட் 	அவர 	தாயார்
த் 	தி வாயி	நாச்சியார்	 ம்ெபனியாரால்	கி.பி.1772-ல்	சிைறபி க்கப்ப ம்

வைர	ேச பதி	ராணியாக	பதவியிலி ந்தார்.[28]	
இந்த	 ன் 	ெபண்மணிக ம்	அர ப்	பணியில்	இ ந்த	ெபா 	அவர்கள்
ெவளிப்பைகைய	சமாளித் 	ெவற்றி	காண்பதில்	மட் ம்	ஈ பட் 	இ ந்தனர்.
அப்ெபா 	அவர்கள்	பதவியில்	இ ந்ததால்,	அவர்க க் 	அர 	அதிகாரம்
ெசல்வாக் 	ைக	ெகா த்தன.	ஆனால்	ராணி	ேவ 	நாச்சியார 	நிைல
வித்தியாசமான .	ஏ 	ஆண் கள்	அந்நியச்	சீைமயான	வி பாட்சியில்
தன்னந்தனியாக	இ ந் 	ெகாண் 	சிவகங்ைகச்	சீைமைய	மீட்பதற்கான
அைனத் 	 யற்சிகைள ம்	ேமற்ெகாண்டார்.	கி.பி.1780-ல்	உதவிப்பைடக்
தைலைம	தாங்கி	சிவகங்ைகைய	மீட்ட டன்	சிவகங்ைகயின்	ராணியாக	ஆட்சி
ெசய்த	ெபா ம்	அவர்	பல	பிரச்சைனகைளச்	சந்திக்க	ேவண் யதாயிற் .
இைவக க் 	எல்லாம்	ேமலாக	அவர 	சாதைன,	அவைர	வீழ்த் வதற் 	 யன்ற
ெவளிப்பைக	உட்பைகைய	எதிர்த் 	ேமாதிய .	உள்ளத் ணிைவ ம்	உயர்ந்த	மறப்
பண்ைப ம்	உலகறியச்	ெசய்த	இந்த	வீராங்கைன ம்	அவர 	மக ம்	 ந்ைதய
சிவகங்ைக	மன்னர்கள 	வழியில்,	ஆன்மிகத்தி ம்	மிக ம்	அக்கைர
ெகாண் ந்தைத,	அவர்கள்	வழங்கி ள்ள	சில	அறக்ெகாைடகள்
ெதரிவிக்கின்றன.[29]	அைவகளின்	பட் யல்	பின்	வ மா .	ராணி	ேவ
நாச்சியாரின்	அறக்ெகாைடகள்[30]	

	 	 	

கி.பி.
1780 ளமங்கலம்

மாைலயீட் மடம்,	காைளயார்	ேகாவில்	 	 ைஜக் ,

இராமலிங்க	பண்டாராம்.

1782 எஸ்.வரிச் ர்
பிறவி	ஏந்தல் பா ராவ்	தர்மாசனம்	அண்ணாமைல	ஐயர்,	தர்மாசனம்.

	 	

	

(ராணி	ெவள்ளச்சி	நாச்சியார்	என்ற	 ழந்ைத	நாச்சியார்	ெபயரில்)	

	 	 	

ளக்கைட	(மங்கலம்
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1781வட்டம்) ஊழியமானியம்.

1782காக் ளம். மடப் ரம்,	ஊழியமானியம்

	 கல் ரணி ராேஜந்திர	ேசாளீஸ்வரர்	ஆலயம்,
இைளயான் .

	 மடப் ரம் ஊழியமானியம்

1782இைடயன்	ச கனி ேவதாந்தம்	ஐயங்கார்,	வரத	ஐயங்கார்.

	 ைபக் ப்பட் ஊழியமானியம்

	 பைனக் ளம் தண்ணிர்ப்	பந்தல்	தர்மாசனம்.

	 ள்ளிக் ர்	சத்திரம்.

	 எட் க் தர்மாசனம்.

	 நாவற்கினியானியான்
(ஏந்தல்) ெபத்த	ெப மாள்	பண்டார	மடம்.

	 பிச்ைசவயல்,
காத்தவயல்

மார்க்கண்ேட வரர்	ேகாயில்,
கீழப் ங் .

	 நம்பி	ஏந்தல் ஊழியமான்யம்.

	 ெந ங் ளம்	(பார்த்திப ர்
வட்டம்) தர்மாசனம்.

	 	

ச தாய	ேமம்பா ,	விழிப் ணர் 	பற்றிய	சிந்தைனகள்	உ தி	ெபறாத
பதிெனட்டாம்	 ற்றாண் த்	தமிழகத்தில்,	அரச	 லத்தில்	பிறந்த	இந்த
மறப்ெபண்,	மி ந்த	 ணிச்ச டன்	இதிகாச	 ராண	கால	ெபண்மணிக க்
இைணயாக	மன	உ தி டன்	பதிெனட் 	ஆண் கள்,	அரசியைலத்	திறம்பட
நடத்தி	எதிர்கால	ெபண்ணினத்திற் 	ெப ைமத ம்	 ன்ேனா யாக
விளங்கி ள்ளார்.	ஆதலால்	ராணி	ேவ 	நாச்சியார்	தமிழக	வரலாற்றில்	தனித்த
சிறப்பிைனப்	ெபற் ள்ளார்	என்பதில்	ஐயமில்ைல.	

இந்திய	வி தைல	இயக்கத்தின்	வி ெவள்ளியாக	விளங் ம்	இந்த	வீர	மங்ைக
பற்றிய	விரிவான	ஆய் கள்	வரலாற்றிற் 	மிக ம்	இன்றியைமயாதனவாக
உள்ளன.	
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ராணி	ேவ 	நாச்சியா க் ப்	பதிலாக,	கி.பி.1790-ல்	சக்கந்தி	ேவங்கன்	ெபரிய
உைடயாத்	ேதவர்,	சிவகங்ைக	மன்னரானார்.	ஓராண் ற் 	 ன்னர்,	ராணி
ேவ நாச்சியாைர ம்	அவைர ம்	ைக 	ெசய் 	சிைறயிட	 யன்ற	அேத
பிரதானிகள்	இப்ெபா 	அேத	மன்னைர	மதித் ,	அவர 	கட்டைளகைள	ெப ம்
அவர 	பிரதானிகளாகப்	பணியாற்றினர்.	சீைம	நிர்வாகம்	சிறப்பாக	இயக்கம்
ெபற்ற .	

மக்களிடமி ந் 	வ லிக்கப்	ெப ம்	வரிவைகயறாக்களில்	மன்னர்	கவனம்
ெச த்தினார்.	வானத்ைத	நம்பி	வா ம்	 கள்	ெச த் ம்	நிலத்தீர்ைவ ம்,
ெவளிச்சீைமகளில்	இ ந் 	சிவகங்ைகச்	சீைமக் 	வந் 	பண்டங்கைள	விற் ச்
ெசல் ம்	வணிகர்கள்	தங்கள 	ெபா ட்க க் 	 ங்கச்	சாவ களி ம்
ேபட்ைடகளி ம்	ெச த் ம்	 ங்க ம்	மகைம ம்தான்	அன்ைறய	சிவகங்ைக
அரசின்	பிரதான	வ வாய்களாக	அைமந் 	இ ந்தன.	அப்ெபா 	பட்டநல் ர்,
சிவகங்ைக,	தி ப் வனம்,	இைவ	தவிர	சிங்கம் ணரி	ஆகிய	ஊர்களில்	 ங்கச்
சாவ க ம்,	சிவகங்ைக,	மானவீரம ைர,	தி ப் த் ர்,	ேதவேகாட்ைட,	கல்லல்,
இைளயாங் 	ஆகிய	ஊர்களில்	ேபட்ைடக ம்	அைமந் 	இ ந்தன.	

கா கள்	மற் ம்	ெபா 	இடங்களான	மந்ைத,	ேமய்ச்சல்	தைரகளில்	உள்ள
மரங்களில்	இ ந் 	கிைடக் ம்	மாவிைட	மரவிைட,	பாட்டம்	ஆகிய
வ மானங்க ம்,	தி ப் த் ார்,	 ண்ணாம் 	இ ப் ,	பிரம ார்	ேபான்ற
ெப ங்கண்மாய்களில்	இ ந் 	கிைடக் ம்	மீன்	பாசி	வர க ம்	சில
க்கியமான	வரவினங்களாக	அைமந் 	இ ந்தன.	இைளயான் 	எமேனஸ்வரம்

ஆகிய	ஊர்களில்	இ ந்த	இ 	தறிகளில்	இ ந் 	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

தறிக்கடைம ம்	வ லிக்கப்	ெபற்றன.[1]	

இத்தைகய	நிைலயில்	ஆற்காட் 	நவாப்பிற் 	ஆண் 	காணிக்ைகயாக
(ேபஷ் ஷ்)	 பாய்	 ன் 	லட்சம்	ெச த்த	ேவண் யதாக	இ ந்த .[2]	நவாப்பின்
ேமலாண்ைமைய	மதித் 	ேநசக்	கரம்	நீட் யதற் 	வழங்கப்பட்ட	ெகா ைமயான
தண்டைன	இ 	என்பைத	மன்னர்	உணர்ந்தார்.	அன் 	ெதன்னகத்தில்	நிைலத்
இ ந்த	பாரம்பரிய	அர களான	தி வாங் ர்,	இராமநாத ரம்,	சிவகங்ைக,
தஞ்சா ர்	ஆகிய	அர கள்	அைனத் ம்	இந்திய	அளவில்உள்ள	 கலாயப்
ேபரரசரின்	ேமலாண்ைமைய	ஏற் 	அவர 	ெதன்னாட் ப்	பிரதிநிதி	என்ற
ைறயில்,	ஆற்காட் 	நவாப்ைப	மதித் ,	இந்த	அர கள்	வழங் ம்

கண்ணியமான	அன்பளிப் த்	ெதாைகேய,	ஆண் 	ேபஷ் ஷ்	ெதாைக
என்பதா ம்.	அந்தந்த	அர களின்	வ வாய்களின்	ேபரில்	ெச த்தப்ப ம்
கட்டாயத்	தீர்ைவ	அல்ல.அ .	ஆதலால்	ஆண் காணிக்ைக	ெதாைக	பற்றி	மன்னர்
ேவங்கண்	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர்	 ம்ெபனித்	தைலைம டன்	ெதாடர்
ெகாண்டார்.	அந்த	ெதாைகயிைனச்	ெச த் வதில்	உள்ள	சிரமத்ைத
ெதரிவித்தார்.	ெதாைகயின்	அளைவ	 ைறத் 	நிர்ணயம்	ெசய் மா 	ேகட் க்
ெகாண்டார்.[3]	

கி.பி.1785- ம்,	1787- ம்	நவாப் ம்	 ம்ெபனியா ம்	ெசய் 	ெகாண்ட
உடன்பா களின்ப 	நவாப்பிற் 	ேசரேவண் ய	 நில	மன்னர்கள 	இந்தக்
காணிக்ைகைய	வ லிக் ம்	உரிைமைய ம்	அதைன	வ ல்	ெசய்வதற் 	தக்க
நடவ க்ைககைள	ேமற்ெகாள்ள ம்	 ம்ெபனியார்	நவாப்பிடமி ந் 	உரிைம	ெபற்
இ ந்தனர்.[4]அதற்காகேவ	 ம்ெபனியார்	கெலக்டர்கைள ம்	வ ல்தார்கைள ம்
நியமித் 	இ ந்தனர்,	 ம்ெபனித்	தைலைம	சிவகங்ைக	மன்னர 	ேகாரிக்ைகைய
அ தாபத் டன்	பரிசீலித்தனர்.	இதற் 	மிக	 க்கியமான	இன்ெனா
காரண ம்	இ ந்த .	அன்ைறய	அரசியல்	 ழ்நிைலயில்	 ம்ெபனித்	தைலைம
பாைளயக்காரர்கைள	அடக்கி	உத வதற்காக	பைடயணிகைள	ஈ ப த்திய
ெசல 	என்ற	இனத்தில்	ெப ந்ெதாைகையக்	ேகாரி	ஆற்காட் 	நவாப்ைப	மிகப்
ெபரிய	கடனாளியாக	மாற்றியி ந்தனர்.	ேகாட்ைடகள்	பா காப் ,	பராமரிப் ,
அைமதி	காத்தல்	என்ற	வைகயி ம்	ெச த்த	ேவண் ய	பணம்	என	நவாப்பின்

ெக ம்ைப	ஒ த் 	ஆண் ேதா ம்	பைழய	பாக்கிக க்கான	 பாய்
பன்னிரண் 	லட்சம்	பேகாடா	பணம்	( மார்	நாற்பத் 	ஏ 	லட்சம்	 பாய்)	நடப்
கணக்கிற்காக	ஒன்ப 	லட்சம்	பேகாடா	பணம்	( மார்	 ப்ப 	லட்சம்	 பாய்)
நவாப்பிடமி ந் 	வ ல்	ெசய்தனர்.	இத்தைகய	மீளாக்கடன்	வைலயில்	சிக் ண்ட
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நவாப்பின்	மீட்சிக் 	வழி	இல்ைலெயன்பைதத்	ெதளிவாக	 ம்ெபனியார்	உணர்ந்
இ ந்தனர்.	ஆதலால்	கர்நாடக	ஆட்சித்	தைலைமைய	ெவ 	விைரவில்	ைகப்பற்ற
இ ப்பைத	எதிர்பார்த் 	நவாப்பிற் 	கட் ப்பட்ட	தைலவர்கள்,	மன்னர்கள்	ஆகிய
இந்த	மண்ணின்	அதிபதிகைள	இப்ெபா 	இ ந்ேத	இணக்கமாக	ைவத் க்
ெகாள்ள	வி ம்பியேத	அந்த	சிறப்பான	காரணமா ம்.	
ஆதலால்	சிவகங்ைக	மன்னர்	ெச த்த	ேவண் ய	ஆண் க்	காணிக்ைகத்
ெதாைக	 பாய்	 ன் 	லட்சத்திலி ந் 	 பாய்	ஒன்ேற	 க்கால்லட்சம்	என
ைறத் 	உத்திரவிட்ட :[5]அவர்க க் 	நவாப்	ெச த்த	ேவண் ய	பாக்கிைய

இந்த	ெதாைக	நிர்ணயம்	எந்த	வைகயி ம்	பாதிப்ப 	இல்ைலயல்லவா?	 திய
ஆட்சியாளர்களாக	மாறப்ேபா ம்	அவர்கள்	நவாப்ைப	விட	"மிக ம்	நல்லவர்கள்'
என்பைத	காட் க்	ெகாள்ள ம்	இந்த	நடவ க்ைக	அவர்க க் 	அவசியமானதாக
இ ந்த .	இவ்விதம்	 ைனப் டன்	சீைம	நிர்வாகத்தில்	ஈ பட் ந்த	மன்னர்
ேவங்கன்	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர 	ஆர்வத்ைத	திைச	தி ப் ம்	வழியில்	மிகப்
ெபரிய	ேசாதைன	அவ க் 	காத் 	இ ந்த .	அண்ைமயில்	ெபண்	 ழந்ைத
ஒன்ைறப்	பிரசவித்த	அவர 	மைனவி	ராணி	ெவள்ளச்சி	நாச்சியார்	தன
ழந்ைத டன்	தி ெரன	மரண ற்றார்.[6]	இ 	ஒ 	அரசியல்	ப ெகாைல	என

மக்களால்	க தப்பட்ட .	ராணி	ெவள்ளச்சி	விஷமிட் க்	ெகால்லப்பட் 	விட்டதாக
அரண்மைனயில்	ேபச் 	எ ந்த .	என்றா ம்	ேசாகத்தினால்	 த்த	மன்னர்,
ராணியின்	மரணம்	எப்ப 	ஏற்பட்ட 	என்ற	விவரங்கைளப்	ெப ம்	விசாரைணயில்
ஈ படாமல்,	இந்த	நிகழ்ச்சியின்	பின்	விைள கைளத்	தவிர்ப்பதில்	ஈ பட்டார்.
“ெபாற்றாலிேயா 	எைவ ம்	ேபாம்"	என்ற	ஆன்ேறார்	வாக்கிற் 	இணங்க	எ ந்த
ேசாகச்	 ழ்நிைல	மன்னர 	இயல்பான	நடவ க்ைக	அைனத்தி ம்	நிழலா ய .	

�������
மன்னர்	ேவங்கன்	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர 	ெசாந்த	நலன்கைள	கவனிக்க ம்,
அவர 	ேசாகத்ைத	ஒரள 	ேபாக்கி	நிர்வாகப்	பணியில்	மன்னைர	ஈ ப த்த,
என்ன	ெசய்யலாம்	என	பிரதானிகள்	ஆேலாசித்தனர்.	மன்னர 	ம மணம்
ஒன்ைறத்	தவிர	ேவ 	வழியில்ைல!	மன்ன க் 	ம மணம்	ெசய் 	ைவக் ம்
ெபா ப்ைப	ஏற் க்	ெகாண் 	மன்னர 	ஒப் தல்	ெபற்ற,	ெபரிய	ம
ேசர்ைவக்காரர்,	சில	நாட்களில்	தம 	ெபண்மக்களில்	ஒ வைர	மன்ன க்
மணம்	ெசய் 	ைவத்தார்.[7]	ெசம்பி	நாட் 	மறவர்கள்,	அவர்கள்	சார்ந் ள்ள
க் லத்தின்	இன்ெனா 	பிரிவினரான	அக ைடயா டன்	மணவிைனகள்

ெகாள்வ 	அன்ைறய	நிைலயில்	ஒ 	அசாதாரண	நிகழ்ச்சி	அல்ல.	ஆனால்
சிவகங்ைக	அரசியலில்	மன்னர 	இந்த	ம மணம்	மிகப்ெபரிய	தாக்கத்ைத
ஏற்ப த்திய 	என்ப 	தான்	சிவகங்ைகச்	சீைம	வரலாற்றில்	பிந்ைதய	ப தி
ட் க்	காட் ம்	ேப ண்ைமயா ம்.	
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மன்ன க் 	இந்தத்	தி மணம்	ஒரள 	மன	ஆ தைல	அளித்தா ம்,
நாளைடவில்	ெப ம்	ேசாதைனயின்	ெதாடக்கமாக	மாறிவிட்ட .	மன்னர 	 திய
மாமனா ம்	பிரதானி மான	ெபரிய	ம 	ேசர்ைவக்காரரால்	எந்த	பிரச்ைன ம்
இல்ைலெயன்றா ம்,	சின்னப்	பிரதானி ம்,	சின்ன	மாமனா மான	சின்ன	ம
ேசர்ைவக்காரரின்	நடவ க்ைககளினால்	மன்ன க் 	பல	இைடஞ்சல்கள்	ஏற்ப ம்
ழ்நிைல	உ வான .	கி.பி.1790-ல்	 ம்ெபனியா ம்	ஆற்காட் 	நவாப் ம்	ராணி

ேவ 	நாச்சியா டன்	சமரசம்	ெசய் 	ைவத்த	ெபா 	அளித்த	அறி ைரகைள,
அவர்	பற்றி	நிற்கவில்ைல.	அர ரிைமக் 	 ன்னர்	அ கைதயான	 ம்ப	உற கள்
பலனற் 	வி ம்(Kingship	knows	nokinship)	என்ப 	ஆங்கிலப்
பழெமாழி..ஆனால்	சிவகங்ைக	அரசியைலப்	ெபா த்தவைரயில்	 ம்ப	உற கள்
ஆட்சி ரிைமைய	விட	அதிகமாக	அதிகாரம்	மிக்கதாக	இ ந்த .	இ
பிரதானிகள 	மக்க ம்,	ஆட்சி ரிைம	அதிகாரங்கைளப்	பகிர்ந் 	ெகாள் ம்
வைகயில்	இயங்கத்	ெதாடங்கினர்.	தந்ைதயைரப்	பின்பற் வ 	தனயர்களின்
கடைமதாேன!	

சிவகங்ைக	மன்னர 	நிைல	இ தைலக்	ெகாள்ளி	ேபால	இ ந்த .	ஒ றம்
ஆட்சிப்	ெபா ப் ,	ம றம்	 றித் க்	ெகாள்ள	 யாத	ெசாந்தம்.	இந்த
ழ்நிைலயில்,	அன்றாட	அரசியல்	பிரச்ைனக க் 	எவ்விதம்	தீர் 	காண்ப ?

கி.பி.1792	பிப்ரவரியில்,	சின்னம 	ேசர்ைவக்காரர 	உத்திரவின்	ேபரில்
சிவகங்ைக	பைடகள்	வடக்ேக	ெதாண்டமான்	சீைமக் ள்	 ந் 	ெகாள்ைள ம்
ெகாைல ம்	நடத்திய .[8]	 க்ேகாட்ைட	மா வல்	ஆசிரியர்	மட் மல்லாமல்
ம ைரச்	சீைம	வரலா 	எ தி ள்ள	 லாசிரிய ம்	இந்தச்	ெசய்திைய
உ திப்ப த்தி	உள்ளார்.[9]	நல்ல	ேவைளயாக	கெலக்டர 	தைலயீட் னால்	இந்த
நிகழ்ச்சி	 க்ேகாட்ைடப்	பைட	எ ப்பாக	அல்லாமல்	எல்ைலத்	தகராறாக	
ெபற்ற .	

மன்னைரக்	கலந்தாேலாசிக்காமல்	ேமற்ெகாள் ம்	ம 	ேசர்ைவக்காரர
தன்னிச்ைசயான	 கள்	மன்ன க் த்	தைலவலி	த வதாக	இ ந்தன.	ராணி
ேவ 	நாச்சியார 	ஆட்சியின்	ெபா 	எ ந்த	அேத	 ழப்பமான	 ழ்நிைல
இ க்கமான	உற .அரசிய க் ப்	 தியவரான	மன்னர்	ேவங்கன்	ெபரிய	உைடயாத்
ேதவரால்	அவைரச்	சமாளிப்ப 	என்ப 	இல வான	ெசயல்	அல்லேவ!	
பக்கத் 	நா களான	ெபரிய	மறவர்	சீைம,	ெதாண்டமான்	சீைம	சம்பந்தப்பட்ட
விவகாரங்க க் த்	தீர் 	காண்பதில்	பிரதானி	சின்னம 	ேசர்ைவக்காரர
ெசயல்பா களில்	நளின ம்,	ெமன்ைம ம்	காணப்படவில்ைல.	மாறாக,
உணர்ச்சிகளால்	உந்தப்பட் ,	உண்ைமகைள	மறந்த	நிைலயில்,	சிறிய
பிரச்சைனகைளக் ட	ெப ம்	பிரச்சைனகளாகக்	க தி	 	ெசய்யப்பட்டன.
ேம ம்,	சிவகங்ைகச்	சீைம,	இராமநாத ரம்	சீைமயில்	இ ந் 	உ வான
என்ப ம்	அந்தச்	சீைமயின்	மன்னர்,	சிவகங்ைக	மன்னர 	இரத்த	பந்தத்தில்



இைணந்த	உறவினர்	என்ப ம்	நிைனவில்	ெகாள்ளப்படவில்ைல.	கடந்த	நாற்ப
ஆண் 	கால	அரசியலில்,	தாம்	பிரதானியாக	இ ந்த	வைர,	சிவகங்ைகப்	பிரதானி
தாண்டவராயபிள்ைள	 க்கியமான	அைனத் 	பிரச்சைனகளி ம்,	இராமநாத ரம்
பிரதானிகளான	ெவள்ைளயன்	ேசர்ைவ,	தாேமாதரம்பிள்ைள,	பிச்ைச	பிள்ைள
ஆகிேயார்க டன்	கலந் 	ேயாசிக்காமல்	 	ெசய்த 	இல்ைல.	இத்தைகய
ந்ைதய	கால	கட்ட	 ைறகள்	 றக்கணிக்கப்பட்டதால்	இந்த	இ நா கள

அரசியலில்	உ வான	 ம்,	ெவ ப் ம்	தணியவில்ைல.	 றிப்பாக,	
(1)	சிவகங்ைகச்	சீைமத்	 ைற கமான	ெதாண் ச்	 ைற கத்தில்	ஏற் மதி,
இறக் மதி	ெசய்யப்ப ம்	ெபா ள்கள்	அைனத் ம்	ேச பதி	மன்னர 	சீைமையச்
ேசர்ந்த	தி வாடைனயில்	உள்ள	 ங்கச்	சாவ யிைனக்	கடந்ேத	ெசல்ல	ேவண் ம்.
அவர்கள்	விதிக் ம்	 ங்கத்	தீர்ைவையச்	ெச த்த	ேவண் ம்.	ஆனால்
சிவகங்ைக	பிரதானிகள்	அந்த	தீர்ைவையச்	ெச த்த	ம த்தனர்.[10]	

2.	இதனால்	சினமைடந்த	ேச பதி	மன்னர்,	சிவகங்ைகச்	சீைமயில்	பட்ட
நல் ர்ேபட்ைட	வழியாகச்	ெசல் ம்	தி ெநல்ேவலி	-	ேசாழ	சீைம	வணிகர்
ெப வழிைய	 டக்கி,	வணிகர்கள்	ேச பதி	சீைம	 லமாக	ேசாழ	சீைமக்
ெசல் மா 	ெசய் 	சிவகங்ைக	அர க் 	வ மான	இழப் கைள	ஏற்படச்
ெசய்தார்.[11]	
3.	இதற் 	பதில யாக	சிவகங்ைக	பிரதானிகள்	ேச பதி	சீைமக் ள்	சிவகங்ைகச்
சீைமைய	கடந் 	ெசல் ம்	ஆற் க்	கால்கைள	அைடத் 	ேச பதி	சீைமக் 	நீர்
வரத் 	ெபற யாமல்	ெசய்தனர்.[12]	4.	இதனால்	இ 	ெதாடர்பாக	இ நாட்
எல்ைலகளில்	சி சி 	ேமாதல்கள்	ஏற்பட்டன.[13]	

5.	இதைனப்	ேபான்ேற	ெதாண்டமான்	சீைமயில்	பிரான்மைலைய	ஒட் ய	ெபா
ேமய்ச்சல்	தைர,	கா 	பற்றிய	எல்ைலத்	தகரா கள்.	

6.	எமேனஸ்வரத்தில்	நடந்த	ேமாதலில்,	இராமநாத ரம்	பைடகளால்	ெகால்லப்பட்ட
ெபரிய	ம 	ேசர்ைவக்காரர 	மகன 	மரணத்திற் 	பழிவாங் ம்	வைகயில்,
ெபரிய	ம 	ேசர்ைவக்கார ம்,	அவர்தம்	பைடக ம்	பரமக் 	மக்களில்
எ க் ம்	மி தியானவர்கைளக்	ெகான் 	 வித்த .[14]	

7.	இதைனத்	ெதாடர்ந் 	ேச பதி	மன்னர 	பைடகள்	சிவகங்ைகச்
சீைமப்ப தியான	ஆனந் ர்	-	விசவ ர்	மீ 	ெப ந்தாக் தல்	நடத்திய .[15]	

இத்தைகய	உணர்ச்சி	வசப்பட்ட	நிகழ் களால்	சாதாரண	மக்கள 	உயிர்க ம்,
ெசாத் க்க ம்	மிக ம்	ேசத ற் 	வந்தன.	பிரதானி	சின்ன	ம
ேசர்ைவக்காரர 	ெசயல்பா கைளத்	த த் 	நி த்த	இயலாத	நிைலயில்,	மன்னர்
ேவங்கன்	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர்,	கண்கைள	 க்ெகாண் ,	கா கைளப்
ெபாத்திக்	ெகாண் 	ஊைம	ேபால	அந்தப் ரத்தில்	ஒ ங்கி	இ ந்தார்.	மன்னர
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இந்த	ெமளனத்தினால்	அந்தப்	பிரதானி	சிவகங்ைக	மன்னைர	விட	அதிகமான
ெசல்வாக் ைடயவராக	இ ப்ப 	ேபான்ற	மாயத்	ேதாற்றம்	எங் ம்	ப ந்
இ ந்த .	சிவகங்ைக	சீைம	வரலாற்றின்	இ க்கமான	இந்தச்	 ழ்நிைலையப்
ப த் ணர	 யாத	இன்ைறய	 லாசிரியர்	ஒ வர் ட,	சாதிய	உணர்வின்
ஒன் தலினால்	வரலாற்ைறச்	சீரழிக்க	 யன் 	 திய	“வரலா ”	பைடத் ள்ளார்.
இந்தப்	 திய	“சிவகங்ைக	மன்னர்	வரலாற்றிற் "	ஆதாரேமா	சான் கேளா	ேதைவ
இல்ைல	என்ப 	அவர 	க த் 	ேபா ம்.	அந்தச்	சரித்திர	 ஷர்	மிகச்
ணிச்சலாக	யா ம்	ெதரிவிக்காத,	ெதரிவிக்க	இயலாத	உண்ைமகள்

ெபா ந்திய 	அவர 	 ல்	அந்தப்	ேப ண்ைமகளில்	ஒன் தான்	கி.பி.1780
தல்	1801	வைர	சிவகங்ைக	சீைமைய	ெதாடர்ந் 	ஆண்ட	ேபரரசர்கள்	ம

ேசர்ைவக்காரர்கள்	என்ப .	அதாவ 	அவர்கள்	பிரதானிகளாகப்	பணிேயற்
இ தியில்	 ம்ெபனியாரால்	 க்கிேலற்றப்பட்ட	காலம்	வைர.	
இராமநாத ரம்	ேச பதி	மன்ன க் ம்	அகம்ப யர்	சாதியிைனச்
ேசர்ந்த	மாவீரர்கள்	மதிமந்திரிகளாக,	தளகத்தர்களாக,	பிரதானிகளாகப்
பணியாற்றி ள்ளனர்	என்ப 	வரலா .[16]	அவர்களில்	சிறப்பாக	விளங்கியவர்கள்
வயிரவன்	ேசர்ைவக்கார ம்,	அவைரய த் 	தளகர்த்தர்	பணிேயற்ற	அவர
ம மகன்	ெவள்ைளயன்	ேசர்ைவக்கார மாவர்.	(கி.பி.1735-1760)	இவர்களில்
ெவள்ைளயன்	ேசர்ைவக்காரர்	மிகப்ெபரிய	வீரர்	வல்லவர்	மட் மல்லாமல்
ேபராண்ைம	நிைறந்தவர்.	ம ைரப்	ேபார்க்களத்தில்	ைம ர்	பைடத்	தளபதி
ேகாப்ைப	ேந க் 	ேநர்	ெபா தி	அழித்தவர்.	ம ைரக்	ேகாட்ைடைய	ஆக்கிரமித்
இ ந்த	பட்டாணியர்கைள	ெவன் 	ம ைர	நாயக்க	அரசின்	கைடசி	வழியினரான
விஜய	 மார	பங்கா 	தி மைல	நாயக்கைர	ம ைர	அரசராக

ட் யவர்	[17]	ேகாைழத்தனம்	காரணமாக	பங்கா 	தி மைல	நாயக்கர்
ம ைர	அரைச	ைகவிட் 	ஓ வந்தபிற 	மீண் ம்,	ம ைரையக்	ைகப்பற்றி
ேச பதி	மன்னர்	ெபா ப்பில்	ைவத் 	இ ந்தவர்.	தி ெநல்ேவலிப்
பாைளயக்காரர்கைள	க ைமயாக	அடக்கியவர்.	ேச 	நாட் ன்	மீ 	பைட	எ த்
வந்த	தஞ்ைசப்	பைடகைளத்	 வம்சம்	ெசய்தவர்.	ஆற்காட் 	நவாப்பின்
பய த்த க் 	அஞ்சாத	சிங்கம்.	மி ந்த	 ணிச்ச டன்	ேச பதி	மன்னைரேய
நீக்கி	விட் 	 தியவர்	ஒ வைர	ேச பதியாக	நியமனம்	ெசய் 	அறிவித்தவர்.
அந்த	அளவிற் 	ேச பதி	சீைம	மக்கள 	ஆதரைவ ம்	ெசல்வாக்ைக ம்	ெபற்
இ ந்தவர்.	

அவர 	சாதைனகளில்	மறவர்	சீைம	மண் க் ரிய	ராஜவி வாச ம்,	கடைம
உணர் ம்	பரிமளித்தைதத்தான்	ேச பதிகள 	வரலாற் 	ஆசிரியர்க ம்	ேச பதி
சீைம	மக்க ம்	ேபாற்றிப்	 கழ்ந் ள்ளனர்.	����	�����	���������,
����������	���������,	�������	���������������
��������	������������	�����������	����������
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������	�����	������	�������
�������������.	மல்லிைக	என்றாேல	மனத்ைதக்	ெகாள்ைளக்
ெகாள் ம்	அதன்	மணம்	நம 	நிைனவில்	வ ம்தாேன.	'மலர்களின்	ேபரரசி'
என்றால்தான்	மல்லிைகயின்	மனத்ைதப்	 ரிந் 	ெகாள்ள	 மா?	மல்லிைக
மலர்களின்	ேபரரசி ம்	அல்லேவ!	உறவினர்கைள ம்	உற்ற	நண்பர்கைள ம்
வானளாவ	உயர்த்திப்	ேப வ ,	எ வ 	ேவ .	நாட் ன்	வரலாற் 	நாயகர்கைள
ெசாந்தக்	கற்பைன	ெகாண் 	உட்ப த்தி	உயர்த்தி	வைரவ 	ேவ .	 றிப்பாக,	இ
ற்றாண் க க் 	 ன்னி ந்த	அரசியல்	தைலவர்கைள	பல்ேவ 	வரலாற் ச்

சான் க டன்	அவர்கள 	ஒவியத்ைதச்	சித்தரித்தால்தான்	அந்த
தைலவர்கள 	அழகிய	ஓவியம்	உயர்வானதாக ம்,	மக்கள 	பார்ைவைய ம்
வரலாற் 	ஆய்வாளர்களின்	 கழ்ச்சிைய ம்	பற்றி	பி த்தவா 	காலங்கடந்
நிற் ம்.	இதற் 	மாறாக,	 ய	நலம்,	சாதி	அபிமானம்	ஆகிய	 கிய
அள ேகாைலக்	ெகாண் 	அளவீ 	ெசய்வ 	நம்ைமநாேம	ஏமாற்றிக்
ெகாள்வ டன்	மற்றவர்கைள ம்	ஏமாற்ற	 யல்வைதத்	தவிர	ேவ 	அல்ல.	
இங்ேக	சிவகங்ைக	பிரதானிகளான	ம 	ேசர்ைவக்காரர்கள்	பற்றிய	சில
விவரங்கைளத்	ெதரிந் 	ெகாள்வ .	இந்த	வரலாற்ைறத்	ெதாடர்ந் 	ப ப்பதற் த்
ைணயாக	அைம ம்.	

����������	�����!	
ெநல்ைலச்	சீைம	பாைளயக்காரர்கள்,	அரிய ர்,	உைடயார்	பாைளயம்,
பாைளயக்காரர்கள்,	தஞ்சா ர்,	இராமநாத ரம்,	சிவகங்ைக	மன்னர்களிடமி ந்
கப்பத்	ெதாைகையப்	ெப வதற் ம்,	கம்மந்தான்	கான்	சாகி டன்	 ரட்சிைய

ப்பதற் ம்,	ேமற்ெகாண்ட	ரா வ	நடவ க்ைகக க் 	ெசன்ைனயில்	இ ந்த
ஆங்கில	கிழக்கிந்தியக்	கம்ெபனியார 	பா காப் 	அணிகைள,
லிப்பைடகளாக,	ஆற்காட் 	நவாப்	 கம்ம 	அலி	பயன்ப த்தினார்.	மற் ம்

ைம ர்	மன்னர்	ைஹதர்	அலி டனான	ேபார்,	பிரஞ் க்காரர்க டனான	ேமாதல்
ஆகியைவக க் ம்	ஆற்காட் 	நவாப்,	 ம்ெபனியார 	 லிப்பைடகைளேய
நம்பியி க்க	ேவண் ய	பரிதாபநிைல.	அ வைர	கர்நாடகப்ப தியில்	தங்கள
வணிக	நலன்கைள	விரி 	ெசய் 	ெகாள்வதற் 	ஆற்காட் 	நவாப்பின்	அதிகார
வரம்பிற் ட்பட்ட	ச ைககைள,	எதிர்பார்த் 	இ ந்த	 ம்ெபனியார்கள
ப்பாக்கிக்	கரங்கைள	எதிர்பார்க்க	ேவண் ய	இழிநிைல.	இதன்	காரணமாக,

ரா வச்	ெசல க க்காக	 ம்ெபனியா க் 	நவாப்	ெகா க்க	ேவண் ய
ல க்கணக்கான	பேகாடா	பணம்	பாக்கியாக	இ ந்த .	இதைன	வ லிக் ம்
யற்சியில்	 ம்ெபனியார்	நவாப் டன்	இ 	உடன்ப க்ைககைள	கி.பி.1787- ம்

1792- ம்	ெசய் 	ெகாண்டனர்.[18]	
இைவகளின்ப 	நவாப்,	 ம்ெபனியா க் 	ஆண் ேதா ம்	பத் 	லட்சம்	பக்ேகாடா
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பணத்திற் க்	 தலான	ெதாைகைய	தவைண	நா க் 	 ன்னதாகச்
ெச த்த	ேவண் ம்	என்ற	நிபந்தைன டன்	ெதன்மாவட்ட	பாைளயக்காரர்கள்
நவாப்பிற் 	ஆண் ேதா ம்	ெச த்த	ேவண் ய	ேபஷ் ஷ்	ெதாைகயான
2,64,704	ஸ்டார்	பேகாடா	பணத்ைத ம்,	பாைளயக்காரர்களிடமி ந் 	ேநர யாக
வ லித் க்	ெகாள் ம்	அதிகாரத்ைத ம்	ெபற்றனர்.[19]	இதனால்
தி ச்சிக்ேகாட்ைடையப்	ேபால	ம ைரக்	ேகாட்ைடயி ம்	ஆங்கிேலயர்களின்
நடமாட்டம்	மி ந்த .	ேகாட்ைடயின்	ெபரிய	அ வலர்க ம்,	தளபதிக ம்	ஒய்
ேநரத்ைத ம்,	நாட்கைள ம்	ேவட்ைடயில்	கழிப்பதற் ,	ம ைரைய	அ த் ள்ள
சிவகங்ைகச்	சீைமக்	கா கைள	சிறந்த	இடமாகக்	க தினர்.	வடக்ேக
ெதாண்ைடமான்	சீைமயிலி ந் 	ெதற்ேக	மானாம ைர	வைரயான	சிவகங்ைகச்
சீைமயின்	அடர்த்தியான	கா களில்	அப்ெபா 	ேவங்ைக,	சி த்ைத	ேபான்ற
ெகா ய	விலங் கள்	நிைறந் 	இ ந்தன.	ஆதலால்,	ெவல்ஷு,	 ல்லிவன்	ேபான்ற
ஆங்கிலப்	பிர கர்கள்	சிவகங்ைகச்	சீைமக்கா க க் 	ெசல்லக்	 ய	வாய்ப்
ஏற்பட்ட .	அப்ெபா 	எல்லாம்	சிவகங்ைக	மன்னர்	பிரதானிகள 	வரேவற் ம்,
வி ந்ேதாம்ப ம்	அவர்க க் 	காத் 	இ ந்தன.	நாளைடவில்,	இைவ	நல்ல
ேநயத்திற் 	ஆதாரமாக	அைமந்த .	தளபதி	ெவல்ஷு	பதி 	ெசய் ள்ள
றிப் கள்[20]	இதைன	பிரதிபலிக்கின்றன.	

“...	அந்தச்	சீைமக் ச்	ெசன் 	இ ந்த	ெபா 	அவர்	(சிவகங்ைகபிரதானி)
எனக் 	நண்பரானார்.	நான்	ம ைரப்	பணியில்	நீ த்த	ெபா ,	அவர்	எனக்
உயர்ந்தரக	அரிசிைய ம்,	பழங்கைள ம்,	 றிப்பாக	த த்த	ேதா ைடய
இனிப்பான	ஆரஞ் ப்	பழங்கைள ம்	அ ப்பி	ைவக்கத்	தவ வதில்ைல.
இத்தைகய	பழத்ைத	இந்தியாவில்	ேவ 	எங் ம்	நான்	கண்டதில்ைல.	அவர்தான்
எனக் 	ஈட் 	எறிந் ,	வாள்வீசி	தாக் வைதக்	கற் க்	ெகா த்தவர்.	ேவ
எங் ம்	அறியப்படாத	வளரிையத்	திறைம டன்	ைகயாண்டால்	நிச்சயமாக	
ெகஜ	 ரத் 	இலக்ைக	ெநா க்க	 ம்.”	

இவ்விதம்	சிவகங்ைகப்	பிரதானிையப்	பற்றி	பரங்கியர்	உயர்வாக	மதிப்பீ 	ெசய்
இ ப்ப 	அவர்கள 	அன்பான	வி ந்ேதாம்பலில்	திக் க்கா 	அவர்கள
வீரவிைளயாட் க்களில்	மனைத	பறிெகா த்த தான்	காரணமா ம்.	ஆனால்
அேத	ேநரத்தில்,	சிவகங்ைகப்	பிரதானி,	பரங்கியர்	மீ 	உண்ைமயான	உயர்வான
ேநயம்	ெகாண் 	இ ந்தாரா...?	உ திபடக் ற	இயலாதநிைல	காரணம்	ஒ வர்
மற்ெறா வர்	மீ 	நட் 	பாராட் வ 	என்ப 	ஒ வர்,	மற்ெறா வர 	அழ ,	அறி ,
ஆற்றல்,	அ ங் ணங்கள்	ஆகியைவகளின்	அ ப்பைடயில்தான்	அைமய	 ம்.
பரங்கிகளிடம்,	நம்மவரிடமில்லாத,	மைறந் 	இ ந் 	பா ம்	 லியின்	ராஜதந்திரம்
இ ந்த .	ஆனால்	நம 	ேபார்	மறவர்க க் ள்ள	ேபராண்ைம ம்	ேபாராற்ற ம்
அவர்க க் 	கிைடயா .	 ப்பாக்கி,	ெவ ம ந் ைண	இல்லாமல்	எதிரிகைளப்
ெபா தி	ெவல் ம்	திற ம்	அவர்க க் 	கிைடயா .	ஆதலால்,	சிவகங்ைகப்
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பிரதானிக் ம்	பரங்கிய க் ம்	ஏற்பட்ட	நட் ,	 ண ம்,	 ைம ம்	 ன்றா
ற்ற ம்	ஆய்ந் 	அறிந் 	பாராட் ய	நட் 	அல்ல.	அரசியல்	சார் ைடய	நட் .	

அன்ைறய	அரசியல்	ச ரங்கத்தில்,	கர்நாடக	அரசியலில்	ேமலாண்ைம
பைடத்தி ந்த	ஆற்காட் 	நவாப்,	இயக்கமற்ற	ப ைம	ேபால	இ ந்தார்.
ெதன்னகத்தின்	மிகச்	சிறந்த	 தந்திர	வீர ம்	ைம ர்	மன்ன மான	திப்
ல்தான்	 ன்றாவ 	ைம ர்	ேபாரில்,	 ேராகத்திற் 	இலக்காகி,	தன 	நாட் ன்

ெப ம்ப திைய	பரங்கிய க் த்	தத்தம்	ெசய் விட் 	பரிதவித்தநிைல.	ெதற்ேக
கி.பி.	1792	ேம	மாத	இ தியில்,	 ம்ெபனியின்	மீ 	ெவ ப் ற்ற	சிவகிரி
பாைளயக்காரரான	சின்னத்தம்பி	வர ண	வன்னியன்	பக்கத் 	பாைளயமான
ேசத் ர்	பாைளயத்ைத	ஆக்கிரமித்ததற்காக	 ம்ெபனியரால்	ைக 	ெசய்
காவலில்	ைவக்கப்பட் 	பாைளயக்காரர்	உரிைம	பறிேபான	நிைல.	ஏன்?
அண்ைடயில்	உள்ள	ெபரிய	மறவர்	சீைமையேய	எ த் க்	ெகாள்ேவாம்.	தம
நாட் ல்,	பரங்கியர்	ெவவ்ேவ 	சமயங்களில்	ெவவ்ேவ 	காரணங்கைளக்	காட் ,
வ வாக	கா ன்ற	 யன்ற	ெபா 	எல்லாம்,	அவர்கள 	மனக்ேகாட்ைடகைள
மன்னர்	 த் ராமலிங்க	ேச பதி,	மண்ேகாட்ைடகளாக்கி	தவி 	ெபா யா ம்ப
ெசய்தார்.	மறவர்	சீைமயின்	ைகத்தறி	ெநச த்	 ணி	வணிகத்தில்	ஏக	ேபாக
உரிைமைய	நிைலநாட்ட	 ன்வந்த	ெபா ம்,	தானியங்கைள	இறக் மதி
ெசய்வதில்	 ங்கவிலக் 	ச ைக	ேகாரிய	ெபா ம்,	ேச நாட் ன்	பாம்பன்
ைறயில்	அவர்கள 	கப்பல்க க் 	 ன் ரிைம ம்,	 ங்கச்	ச ைக ம்	ேகாரிய

ெபா ம்,	பரங்கியர 	ேகாரிக்ைகக க் 	ேச பதி	மன்னர்	ெசவி	சாய்க்க
பகிரங்கமாக	ம த் விட்டார்.[21]	இதனால்	ஆத்திர ற்ற	 ம்ெபனித்	தைலைம,
கயத்தாறிலி ந்த	தம 	பைடகைள	இரேவா 	இரவாக	இராமநாத ரம்
ேகாட்ைடக் 	விைரந் 	ெகாண் 	ெசன் 	7.2.1795-ம்	ேததி	ெபா
ல வதற் 	 ன்னர்	இராமநாத ரம்	ேகாட்ைடைய ம்,	அரண்மைனைய ம்	தாக்கி
மன்னைர	வஞ்சகமாகக்	ைக 	ெசய் 	தி ச்சிக்	ேகாட்ைடயில்	அைடத்த .[22]	

இைவேபான்ற	இக்கட்டான	 ழ்நிைலயில்,	பாச ம்,	ேநச ம்	பாராட் ம்
ம்ெபனியார 	உறைவ	 றித் க்	ெகாள்வ 	அறி ைடைமயாகா 	என

எண்ணினர்,	சிவகங்ைக	பிரதானிகள்.	அதனால்,	உ மின்	வர 	பார்த்
ெபா ைம டன்	இ க் ம்	ெகாக் 	ேபால	அவர்கள்	காத் 	இ ந்தனர்.
ேச பதிக் ம்,	சிவகங்ைகக் ம்	உள்ள	பிரச்ைனகைளப்	பற்றி	கலந்
ேப வதற்காக	கெலக்டர்	ப னி	வி த்த	சம்மைன	ஏற் 	மதித் 	சிவகங்ைகப்
பிரதானி	ேச நாட் 	 த் ராமலிங்க	பட் ன	சத்திரம்	ெசன் 	 ம்ெபனிக்
கெலக்டர்	ப னிைய	சந்தித்தார்.[23]	மறவர்	சீைம	 வ ம்	கி.பி.1794-ல்	வறட்சி
மி ந்த	ெபா ,	வணிகர்களான	பரங்கியர்	தங்கள 	தானியங்கைள
சிவகங்ைகச்	சீைமயில்	விற்பைன	ெசய் 	இலாபம்	ஈட் வதற் 	 ங்கத்
தீர்ைவயிலி ந் 	விலக் 	அளித் 	உதவினர்.[24]	
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ேம ம்,	பரங்கியரின்	சிைறக்காவலில்	உள்ள	ேச பதி	மன்னைர	வி தைல	ெசய் ம்
இலக்காக	ேச நாட் ன்	ெதன்ப தியில்	கி.பி.1799	-	ஏப்ரல்	-	ேம	திங்களில்
ெவ த்த	மக்களின்	ஆ தப்	 ரட்சிைய	அடக்க	 யாமல்	தவித்த	 ம்ெபனியார
உதவிக்	ேகாரிக்ைகக் 	இணங்கி,	சிவகங்ைக	மறவர்கைள	க திக் 	அ ப்பி
ைவத்தனர்.	இவ்விதம்	அகத்தில்	ெகாந்தளித்த	உணர் கைள	அடக்கிக்	ெகாண்
ஆங்கிேலய க் 	உதவி	ெசய் ம்	என்ன	பயன்?	தன்னலம்	ஒன்ைறேய	தாரக
மந்திரமாகக்	ெகாண் 	தைழத் 	ஏகாதிபத்திய	வி வ பம்	எ த் 	இ ந்த
ம்ெபனியார்,	சின்ன	ம 	ேசர்ைவக்காரர 	நடவ க்ைககைளேய	சந்ேதகப்படத்

ெதாடங்கினர்.	அதில்	 தலாவ 	 பாஷ்	ரங்கப்	பிள்ைள	விவகாரம்.	
இராமநாத ரம்	சீைம	ேபஷ் ஷ்	கெலக்டராகப்	பணிேயற்ற	காலின்ஸ்	ஜாக்ஸன்,
ெசன்ைனக்	ேகாட்ைடயில்	இ ந் 	இராமநாத ரம்	வ ம்ெபா ேத,	 பாஷ்	ரங்கப்
பிள்ைள	என்பவைரக்	ைகேயா 	அைழத் 	வந்தார்.	கெலக்டர 	அ வலகப்
பணியில்	மட் மல்லாமல்,	தனிப்பட்ட ைறயில்	கெலக்டர 	'வசதிகைள'	நிைற
ெசய்வதற்காக.	எங் 	பார்த்தா ம்	ைக ட் ,	இ வ க் ம்	ைப	நிைறந்த .
வடக்ேக	 ம்ெபனியார 	கவர்னர்	ெஜனரல்	ஆன	வாரன்ேஹஸ் ங்க்ஸ்	சில
ஆண் க க் 	 ன்னால்	இந்திய	மக்கைள	எவ்விதம்	 ரண் வ 	என்ற	ஊழல்
உத்திைய	உலகறியச்	ெசால்லிக்	ெகா த் 	இ ந்தார்	அல்லவா?	அர த்
தீர்ைவயாக	வ லிக்கப்பட்ட	ெநல்லின்	மதிப்ைப	 ைறவாக	மதிப்பீ 	ெசய்
அதைன	வாங்கிக்	ெகாண்ட	வியாபாரிகளிடமி ந் 	கமிஷன்	ெபற்றார்.	

இத்தைகய	ஊழல்கள்	ெப மளவில்	நடந் 	இ ப்பைத,	டச் 	வியாபாரி	ெமய்ஜி
என்பவர்	 ம்ெபனித்	தைலைமக் ப்	 கார்	ெசய்த	பின்னேர	ெசன்ைனக் 	ெதரிய
வந்த .	கீழக்கைர	ெப ம்	வணிகர்	அப் ல்காதர்	மைரக்காயர்,	ெசன்ைன
வணிகர்	ஷமால்ஜி,	எட்ைடயா ரம்	பாைளயக்காரர்,	சிவகங்ைகப்	பிரதானி
ஆகிேயார்க ம்	 பாஷ்	ரங்க	பிள்ைளயின்	தி விைளயாடலில்	சிக்கியவர்கள்
என்ப ம்	ெதரியவந்த .	ேபஷ் ஷ்	இனத்தில்,	பிரதானி	சின்ன	ம
ேசர்ைவக்காரர்	ெச த்திய	18,500	பக்ேகாடா	பணத்ைத ம்	 பாஷ்	ரங்கபிள்ைள
ஏப்பமிட் 	இ ந்தார்.[25]	 ம்ெபனியா க் ச்	ேசரேவண் ய	22,285	பக்ேகாடா
பணத்ைத	அவர்	ைகயாடல்	ெசய்தி ப்பைத	மட் ம்	வ லிக்க	 ம்ெபனித்
தைலைம	 ைனந்த .[26]	ஊழல்	ேவந்தன்	காலின்ஸ்	ஜாக்ஸ க் ப்	பதிலியாக
கெலக்டர்	பணிேயற்ற	ரம்ேபாலா	 ஷிங்ட க் 	பிரதானி	சின்ன	ம
ேசர்ைவக்காரர்	மீதான	சந்ேதகம்	வ த்த .	கெலக்டர்	ஜாக்சனிடம்	ச ைககள்
ெப வதற் 	பிரதானி	இந்த	பணத்ைத	ெகா த் 	இ ப்பாேரா	என்ப

ஷிங்டன 	ஐயம்.	அ த் ,	இராமநாத ரம்	இராமலிங்க	விலாசம்
அரண்மைனயில்	விசாரைணயில்	இ ந் 	தப்பிச்	ெசன்ற	பாஞ்சலங் றிச்சி
பாைளயக்காரர்	வீரபாண் ய	கட்டெபாம்ம	நாயக்கர்	5.6.1799	ேததி	அன்
சிவகங்ைகச்	சீைம	பழமாேனரியில்	சின்ன	ம 	ேசர்ைவக்காரைரச்	சந்தித் ப்
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ேபசிய 	கெலக்டர 	சந்ேதகத்ைத	மி திப்ப த்திய .[27]தாம்	பதவி	ஏற்
நான் 	மாதங்களாகி ம்	பாைளயக்காரர்	என்ற	 ைறயில்	தம்ைம	மரியாைத
நிமித்தமாகக்	 ட	சந்திக்காத	பாஞ்சாலங் றிச்சி	பாைளயக்காரர்	 ந்ைதய
கெலக்டர்	மீ 	ெகாண் ந்த	அேத	 ேராத	மனப்பான்ைம டன்	இ ப்பவர்,
சிவகங்ைக	சீைம	பழமாேனரி	ெசன் 	சிவகங்ைகப்	பிரதானிையச்	சந்தித்தார்
என்றால்,	அதில்	ஏேதா	 க்கியத் வம்	இ க்க	ேவண் ம்	என்ப 	கெலக்டர்

ஷிங்டன 	ஊகம்.	அந்த	ஊகம்	சரியான 	என்பைத	பிந்ைதய	வரலாற்
நிகழ் கள்	 லப்ப த்தின.	

கி.பி.1799	ஆம்	ஆண் ன்	தமிழகத் 	அரசியல்	வைரபடத்ைத	ஒ ைற	உற் ப்
பார்த்தால்	தமிழக	அரசியல்	நிைலைய	அறிவதற் 	உத வதாக	இ க் ம்.	வடக்ேக
ெசங்கல்பட் ,	ெநல் ர்,	ஜில்லாக்கைள	கி.பி.1781-ல்	நவாப்பிடமி ந்
ம்ெபனியர்	ெபற் 	இ ந்தனர்.	வடேமற்ேக,	ேசலம்,	ேகாைவ	ஜில்லாக்க ம்,

ஆற்கா ,	திண் க்கல்	சீைமைய ம்,	கி.பி.1792-ல்	திப் ல்தானிடமி ந்
ன்றாவ 	ைம ர்	ேபாரின்	 வில்	பறிக்கப்பட்ட .	தி ச்சி,	ம ைர,

தி ெநல்ேவலி	ஜில்லாக்கள்.	கி.பி.1792-ம்	ஆண் 	உடன்ப க்ைகப்ப 	பரங்கியர
வரிவ க் 	கட் ப்பட் 	இ ந்த .	கி.பி.1795-ல்	ேச பதி	மன்னைர	சிைறயில்
தள்ளிவிட் 	மறவர்	சீைம	(இராமநாத ரம்	ஜில்லா)	நிர்வாகம்	ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட
-	தஞ்சா ர்	மன்ன க் ம்	 ம்ெபனியா க் மாக	அர்த்த	நாரீ வர	நிைலயில்
தஞ்சா ர்	சீைம	இ ந் 	வந்த .	இவ்விதம்,	தமிழகத்தின்	அைனத் ப்	ப தி ம்
ம்ெபனியார 	ைகயில்.	தட் க்	ேகட்பதற் 	ஆள்	இல்லாத	தண்டல்காரனாக
ம்ெபனி	நிர்வாகம்	ெசயல்பட்ட .	 ந் ற் 	ஐம்ப 	ஆண் க க் 	ேமலாக

விஜயநகரப்	ேபரரசின்	ேமலாண்ைமயின்	கீழ்	இந்தப்	ப திகளில்	சிற்றரசர்களாக
விளங்கிய	பாைளயக்காரர்கைள,	 ம்ெபனியார்	மிக ம்	ேமாசமாக	நடத்தினர்.
ெபான்	 ட்ைடயி ம்	வாத் க்களாக	அவர்கைள	நிைனத் 	அவர்கைள ம்
அவர்கள 	 கைள ம்	கசக்கிப்	பிழிந்தனர்.[28]	தங்கள 	கஜானாக்கைள
நிரப்பினர்.	இவர்கள 	 கவர்களான	 த்தைகதாரர்க ம்,	கணக்கப்
பிள்ைளக ம்	வ ல்	பணியில்	ெசய் 	வந் ள்ள	தி தாளங்கைள ம்	கண்
ெகாள்ளவில்ைல.[29]	பாைளயக்காரர்கள 	ெசல்வாக்ைக	ெசல்லாக்காசாக் ம்
வைகயில்	மக்களிடம்	உள்ள	ெசல்வாக்ைக ம்	ச ைககைள ம்	நீக்க	 யன்றனர்.
ஆண் க்ெகா 	 ைற	விேசஷ	காலங்களில்	பாைளயக்காரர்க க் 	 கள்
அளித் 	வந்த	காணிக்ைககைள ம்	 ம்ெபனியாேர	ெபற் க்ெகாண்டனர்.
[30]	தவைணகளில்	இத்ெதாைகைய	ெச த்தாத	பாைளயக்காரர்கைள	நீக்கி
தண் த்தனர்.[31]	பாரம்பரியமாக	வந்த	பாைளயக்காரர்	பரம்பைரயின க் ப்
பதிலாக	அவர்க க் 	எதிரான	பாைளயக்காரர 	பங்காளிகைள,	 திய
பாைளயக்காரர்களாக	நியமனம்	ெசய்தனர்.	பரங்கிக க் 	ேவண் ய
பணம்தாேன!	
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இேத	ேபால,	 கைள ம்	ெகா ைமப்ப த்தி	வந்தனர்.	பணம்	ெச த்தாத
கைள	காவலில்	அைடத் 	ைவத்தனர்.	அவர்கள 	ஜீவனத்திற் 	ஒ மணி
ட	இல்லாமல்	அவர்கள 	தானியங்கைள	பலவந்தமாக	எ த் ச்	ெசன்றனர்.	ஏன்

பண்ட	பாத்திரங்கைளக்	 ட	விட் 	ைவக்காமல்	ைகப்பற்றி	ெசன்றனர்.
[32]	இைவகைளக்	ேகட்பதற் 	எந்த	நிர்வாக ம்	இந்த	நாட் ல்	இல்ைல.	உயர்ந்
ெகாண்ேட	ெசன்ற	விைலவாசிகைள ம்	கட் ப்ப த்த ம்	இல்ைல.	ெவ ப் ம்
ெவஞ்சின ம்	மக்களிடம்	வளர்ந் 	வந்த .	

இவ்வள ,	இக்கட்டான	நிைலயில்	வறட்சி	மி ந்த .	கி.பி.1794-ல்	ஏற்பட்டைத
ெதாடர்ந் 	கி.பி.1788-ல்	ெதன்மாவட்டங்கள்	அைனத்தி ம்,	பஞ்சம்	பரந் ,
ப ந் 	காணப்பட்ட .	பஞ்சத்தின்	பயங்கரமான	பார்ைவயில்	இ ந் 	தப்ப,	மக்கள்
ட்டம்	 ட்டமாக	அவர்கள்	பிறந் 	வளர்ந்த	 ர்வீக	கிராமங்கைள	விட்

ெவளிேயறினர்.[33]	எஞ்சி	இ ந்த	 க ம்	பாைளயக்காரர்க ம்,	பரங்கியைர
விரட் 	அ க்க	அ தான்	தக்க	த ணமாகக்	க தினர்.	தமிழகத்தில்	பல
ற்றாண் காலமாக	இ ந் 	வந்த	பைழய	ச க	அைமப்ைப	மன்னன்	உயிர்த்ேத

மலர்தைல	உலகம்	என்பைத	நி வ 	பற்றிச்	சிந்தித்தனர்.	இந்த	எண்ணத்ைத
ஊக் விக் ம்	வைகயில்	 ம்ெபனியார 	ெகா ைம	மி ந் 	வளர்ந்த .	

ஏற்கனேவ	கிஸ்திப்	பணம்	கட்ட	இயலாததற்காக	 ரத்தப்பட்ட	சாப் ர்
பாைளயக்காரர்,	ேகாம்ைபயா	நாயக்கர்கள்	ேபால	இப்ெபா 	கிஸ்தி	கட்ட
ம த்த,	பாஞ்சாலம்	பாைளயக்காரர்	வீரபாண் ய	கட்டெபாம்மன்,	ேதவதானப்பட்
ஜாரி	நாயக்கர்	ஆகிேயாைர ம்	 க்கில்	ஏற்றினர்.	கட்டெபாம்மன 	பிரதானி

சிவ ப்பிரமணிய	பிள்ைளைய,	நாகலா ரத்தி ம்,	கட்ட	ெபாம்மன 	உறவினர்
ெசளந்தரபாண் யைன	ேகாபால ரத்தி ம்	சிரச்ேசதம்	ெசய்தனர்.
கட்டெபாம்மன 	 ம்பத்தினைர	பாைளயங்ேகாட்ைடயி ம்,	 ந்தமல்லியி ம்
சிைறைவத்தனர்.[34]	கட்டெபாம்மன 	ஆதரவாளர்களான	காடல் ,	 ளத் ர்,
ேகால்வார்பட் ,	ஏழாயிரம்	பண்ைண,	நாகலா ரம்,	பாைளயக்காரர்கள
பாைளயங்கைள	பறி தல்	ெசய்தனர்.[35]அவர்கள 	ேகாட்ைடகைள
இ த் விட் 	அவர்க க் 	பக்கபலமாக	நின் 	பா பட்ட	எட்ைடயா ரம்,
மயில்மாந்ைத,	மணியாச்சி,	பாைளயகாரர்க க் 	அவர்கள 	பாைளயங்கைளப்
பகிர்ந்தளித்தனர்.[36]	இத்தைகய	நிகழ் கள்	மீண் ம்	நிகழ்ந் 	விடக் டா
என்பதற்காக	 ம்ெபனியார்	ெகா ரமான	 ைறயில்	இந்த	நடவ க்ைககைள
ேமற்ெகாண்டனர்.	என்றா ம்,	இன் ம்	ேமாசமான	நிகழ் கள்	காத்
இ க்கின்றன	என்பைத	அவர்களால்	அப்ெபா 	ஊகித் க்ெகாள்ள

யவில்ைல.	அ ப்பில்	உள்ள	பாைனயில்	ெகாதிக்கின்ற	பால்	 வ ம்	 ேடற
ேடற	ஆவியாகி	மைறவதில்ைலேய!	மாறாக,	ெகாதிக் ம்	பால்	பாத்திரத்தின்

விளிம்ைபக்	கடந் ,	வழிந் 	அதைன	 ேடற்றி	ெகாதிக்கச்	ெசய்த	அ ப் த்
தீயில்	வி ந் 	அதைன	அைணக்கத்தாேன	 யற்சி	ெசய்கிற !	
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ம்ெபனியார ம்,	அவர்கள 	 த்தைகதாரர்களா ம்	அட் ழியங்க க்
ஆளாகிய	விவசாயி,	லஞ்ச	லாவண்யத்தா ம்,	விைலவாசி	உயர்வா ம்,	நைட
பிணமாகிவிட்ட	 மக்கள்,	பாரம்பரிய	உரிைமகைள ம்,	மக்கள 	ேபராதரைவ ம்
இழந் 	தவித்த	பாைளயக்காரர்கள்,	ெப ங் 	மக்கள்,	இவர்கள்	அைனவ ம்
ெகாதிக் ம்	பாைலப்ேபால	ஓரணியில்	கிளர்ந் 	எ ந் 	நிற்கத்
ெதாடங்கினர்.	வீரத்தின்	விைள	நிலம்	மானத்தின்	மர 	ேபாற் ம்	சின்ன	மறவர
சிவகங்ைகச்	சீைம	மக்க ம்	மன்ன ம்	எந்த	அணியில்?	மக்கள்	அணியிலா?
பரங்கியர 	ைகக் லிகள்	அணியிலா?	
������������	���������
கடந்த	ஐந் 	ஆண் களில்,	 ம்ெபனித்	தளபதிக ம்	அ வலர்க ம்	தம் டன்
ெகாண் 	இ ந்த	ெதாடர்ைப	சில	மணித் ளிகள்	நிைன 	ப த்தி	பார்த்தார்
சிவகங்ைகப்	பிரதானி.	அவர்கள்	ெகாண் 	இ ந்த	ேநயம்,	நக க	நட்
என்பைதப்	பல	நிகழ்ச்சிக ம்	அ பவங்க ம்	அறி த்தின.	என்ன	இ ந்தா ம்
அவர்கள்	அந்நியர்கள்தாேன	என்ற	ஆ தல்.	இந்த	மண்ணின்	மாண்ைப
அறியாதவர்கள்.	இந்த	மண்ணின்	ைமந்தர்கைள	மதிக் ம்	மனப்பக் வம்
இல்லாதவர்கள்.	இதனால்	தான்	இந்த	நாட் ன்	 தழீஇ	ேகாேலாச்சிய
மன்னர்கைளேய	மமைத டன்	நடத்தி	வந் ள்ளனர்.	 றிப்பாக,	பாஞ்சாலங் றிச்சி
பாைளயக்காரர்	கட்ட	ெபாம்மைன	அவர்கள்	நடத்தியவிதம்,	சிவகங்ைகச்	சீைம
கா களில்	தஞ்சம்	 ந்தவர்.	தவ தலாக	ெதாண்டமான்	சீைம	எல்ைலக் ள்
ெசன்றவைரப்	பி த் ,	 க்கில்	ஏற்றிய	 யர	சம்பவம்	-	சிவகங்ைகப்	பிரதானியின்
இதயத்ைதத்	 ைளத் 	வந்த .	

இன் ம்	திண் க்கல்	சீைம,	ெகாங் நா ,	வயநா ,	கன்னடநா
ஆகியைவகளில்	இ ந் 	கிைடத் ள்ள	ெசய்திக ம்	 ம்ெபனியார
ெகா ைமக க் 	ம டமாகவல்லேவா	இ க்கின்றன[37]	இனி ம்
ம்ெபனியா டன்	ேநச	 ைறயில்	நடந் 	ெகாள்வ 	அவர்கள

அக்கிரமங்க க் 	உடந்ைதயாகிவி ம்.	அவர்கள 	அதிகாரப்பி ப்ைப	எங்ங்னம்
அகற் வ ?	அதற்கான	வழி ைறகள்	இைவகள்	பற்றிய	சிந்தைனகள்
ெதாடர்ந்தன.	இதற்கிைடேய	வி பாட்சி	பாைளயக்காரர்	ேகாபாலநாயக்கர்
ெதாடர் 	ஏற்பட்ட .[38]	மறவர்	சீைமயில்	 ம்ெபனியா க் 	எதிராக
ஆ தப் ரட்சிைய	ஏற்பா 	ெசய்த	சித்திரங் 	மயிலப்பன 	ேநர யான
அறி க ம்	சிவகங்ைக	பிரதானிக க் 	கிைடத்த .[39]	 ம்ெபனியார
எதிர்ப் 	அணியின்	தளமாக	சிவகங்ைக	மாறிய .	ெதன்னாட்
கிளர்ச்சிக்காரர்கள்	அைனவ ம்	திண் க்கல்	ேகாட்ைடயில்	ரகசியமாகக்	
ம்ெபனியா க் 	எதிரான	அணிெயான்ைற	அைமத்தனர்.	இந்தக்	 ட்டத்தில்

கலந் ெகாண் 	தி ம்பிய	சின்ன	ம 	ேசர்ைவக்காரர்	பற்றிய	இரகசியத்
தகவல்க ம்	கெலக்டர்	 ஷிங்ட க் 	கிைடத் விட்ட .[40]	சிவகங்ைகச்
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சீைம ம்,	 ம்ெபனியா க் 	எதிர்	அணி	என	 	ெசய் 	அவர
நடவ க்ைககைள	இரகசியமாக	கண்காணிக்கத்	ெதாடங்கினார்.[41]	
பாைளயங்ேகாட்ைட	சிைறச்சாைலயில்	இ ந் 	ஊைமத் ைர ம்	அவர
ேதாழர்க ம்	2.2.1801	தப்பி	வர	உதவிய .	மீண் ம்	பாஞ்சாலங் றிச்சிைய
சிறந்த	ரா வ	தளமாகத்	திகழ	சிவகங்ைகச்	சீைம	மறவர்க ம்	ஆ தங்க ம்
பயன்பட்டன.	24.5.1801	நைடெபற்ற	ேபாரில்	 ம்ெபனியார 	அ ர	 யற்சிகைள
ேதால்வி றச்	ெசய்தன.	பின்னர்	10.6.180	ேததி	அரண்மைன	சி வயலில்
ஊைமத் ைர	சிவகங்ைகப்	பிரதானிகளிடம்	அைடக்கலம்	ெபற்ற .
சிவகங்ைகயில்	வ த்த	திட்டப்ப 	தளபதி	மயிலப்பன்	 ம்ெபனியார்	நிர்வாகத்தில்
இ ந்த	மறவர்	சீைமயில்,	கிளர்ச்சிகைளத்	ெதாடர்ந் 	 ம்ெபனி	நிர்வாகத்திற்
ெப த்த	இழப்பீ கள்	ஏற்பட்ட .	இைவயைனத் ம்	கெலக்டர்	 ஷிங்டன்	திரட் ய
இரகசியச்	ெசய்திகள்.	

பாஞ்சாலங் றிச்சிப்	ேபாரிைன	ெவற்றிகரமாக	 த்த	தளபதி	அக்கினி ,
மறவர்சீைமக்	கிளர்ச்சிகைள	அடக்கி	ஒ க்க ம்	 ம்ெபனித்	தைலைம
உத்திரவிட்ட .[42]சிவகங்ைகச்	சீைமயின்	நிைலயிைன	நன் 	ஆராய்ந் 	ெப ம்
ேபார்	ஒன்றிைனத்	ெதாடர்வதற்கான	திட்டத்ைத	 க்ேகாட்ைட	ெதாண்டமான
ைண டன்	திரட் னான்	அக்கினி 	அத் டன்,	சிவகங்ைகச்சீைம	மக்கைள

பிரதானிகள்	ம 	சேகாதரர்கள 	பி ப்பில்	இ ந் 	நீங் மா 	ெசய்ய	இரண்
உத்திகைளக்	ைகயாண்டான்.	

தலாவ ,	சிவகங்ைக	அரச	 ம்பத்திற் ச்	சம்பந்தமில்லாத	பிரதானிகள்,
ம 	ேசர்ைவக்காரர்கள்,	இறந் 	ேபான	மன்னர்	 த் 	வ கநாத க் ப்	பின்னர்
சிவகங்ைக	அரசியல்	தைலவியாக	ஒ 	ெபண்மணி	(அவர 	மைனவி	ராணி
ேவ நாச்சியார்)	ெபா ப் 	ஏற் ள்ளதால்	அவர 	பணியாளர்களான
ம சேகாதரர்கள்	தங்கைளப்	பிரதானிகளாக	அறிவித் க்ெகாண்
ராணியாைர ம்,	சிவகங்ைக	மக்கைள ம்	அடக்கி	ஒ க்கி	சர்வாதிகாரம்
ெசய்வ டன்	சிவகங்ைகச்	சீைமைய	அழி ப்	பாைதயில்	இட் ச்	ெசல்கின்றனர்.
சிவகங்ைகச்	சீைமயின்	ேபஷ் ஷ்	ெதாைகயிைன	வ லிப்பதற் 	சட்டப்ப 	உரிைம
ெபற் ள்ள	 ம்ெபனியா க் 	எதிராக	சிவகங்ைகச்	சீைம	மக்கள்,	ஆ தம்
எ க்கக்	 டா 	என் ம்,	ம 	சேகாதரர்கைள	விட் 	நீங்கி	சிவகங்ைகயின்
ைறயான	ஜமீன்தார்	வி வாசத் டன்	நடந் ெகாள்ள	ேவண் ம்	என்ற

ெபா அறிவிப்ைப	6.7.1801-ல்	ெவளியிடச்ெசய்தான்.[43]	இரண்டாவதாக,	ம
சேகாதரர்கள 	 ழ்ச்சியில்	இ ந் 	தப்பி	அறந்தாங்கி	காட் ல்	தைலமைற
வாழ்க்ைகயில்	இ ந்த	நா க்ேகாட்ைடப்	பாைளயத்தின்	பங்காளியான
பைடமாத் ார்	ெகளரி	வல்லப	ஒய்யாத்	ேதவைர	 க்ேகாட்ைடத்	ெதாண்டமான்
லம்	ேத ப்பி த் 	அைழத் 	வந் 	12.9.180	ேததி	ேசாழ ரத்தில்	சிவகங்ைக

ஜமீன்தார்	என	 ட் னான்.[44]	
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இந்த	நடவ க்ைகக க் 	உடன யான	பலன்	ஏற்பட்ட .	ம
சேகாதரர்கைளதங்கள 	மாெப ம்	தைலவர்களாக	மதித் ச்	ெசயல்பட்ட	மக்கள்
ட்டம்,	பிரித்தா ம்	ெகாள்ைகயில்	ேதர்ச்சி	ெபற்ற	 ம்ெபனியார 	உத்திகளில்

சிக் ண் 	ேசாழ ரம்	ேநாக்கி	ஓ ய .	 ம்ெபனிப்	பைடகைளச்	சந்திப்பதற்
காைளயார்ேகாவில்	ேகாட்ைடயி ம்	பக்கத் க்	கா களி ம்	உரிய	ஏற்பா கைளச்
ெசய்த	சிவகங்ைக	பிரதானிக க் 	இ 	ெப த்த	ஏமாற்றத்ைத	அளித்த .
என்றா ம்	மனம்	தளரா 	ெசப்டம்பர்	30,	அக்ேடாபர்1	ஆகிய	நாட்களில்	ஒக் ர்,
ேசாழ ரம்,	அரண்மைன	சி வயல்	வழியாக	காைளயார்ேகாவில்	ேநாக்கி	வந்த
ம்ெபனி	பைடக டன்	பிரதானிகள்	ேமாதினர்.	 	ேதால்வி.[45]	

கி.பி.1801-1802ல்	சிவகங்ைகச்	சீைமயில்	நைடெபற்ற	நிகழ் கைளப்	பற்றி
என் ைடய	“மாவீரர்	ம 	பாண் யர்”	என்ற	 லில்	விவரமாக
வைரயப்பட் ள்ளதால்,	அைவகைள	மீண் ம்	இங் 	விரிவாக	எ தப்படவில்ைல.	

எஞ்சியவர்க டன்	காட் ற் ள்	தப்பிய	ம 	சேகாதரர்கைள	 ம்ெபனிப்பைடகள்
ஒக் க் ம்	ேசாழ ரத்திற் ம்	இைடப்பட்ட	காட் ல்	19.10.180	ேததியன்
ைகப்பற்றினர்.[46]	24.10.180	ேததி	காைலயில்	தி ப் த்தார்	ேகாட்ைடயில்

க்கில்	ஏற்றி[47]	சிவகங்ைகச்	சீைமயின்	வீரவரலாற்ைற	 த்தனர்.	
சிவகங்ைக	மன்னர்	ேவங்கன்	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர்	 ம்ெபனியா க் 	எதிரான
நடவ க்ைக	எதி ம்	ேநர யாகக்	கலந் 	ெகாள்ளவில்ைலெயன்றா ம்,
பிரதானிகள 	அத் மீறல்க க் 	உடந்ைதயாக	இ ந்தார்	என்ற	 ற்றச்சாட் .
ற்றவாளிகள்	அல்லாமல்	 ற்றமற்றவர்க ம்	தண் க்கப்ப வ 	உண் .

சிவகங்ைக	ேபாராளிகைளப்	ெபா த்த	வைரயில்,
அவர்கள்,	தண் க்கத்தக்கவர்களா?	அவர்க க் 	தண்டைன	வழங் வதற்
ம்ெபனியா க் 	த தி	இ க்கிறதா?	இைவெயல்லாம்	ேவ 	விஷயம்.	"வல்லான்

வ த்தேத	வாய்க்கால்”	என்ப 	ேபால	அன் 	 ம்ெபனி	நிர்வாகம்	“சகல
அதிகார ம்	சர்வ	வல்லைம ம்”	பைடத்த	ெவ ம ந் 	வீரனாக	விளங்கிய .
ேநர யாக	அவர்கைள	எதிர்த்தவர்கைள	சிவகங்ைகச்	சீைமயில்	அழித் 	ஒழித்த
பிற ,	அவர்கள 	எதிர்ப்பாளர்க க் 	உடந்ைதயாக	ஆதரவாக	இ ந்தவர்கள்
பட் யல்	ஒன்ைற	 ம்ெபனித்	தைலைம	தயாரித்த .	இதில்	இராமநாத ரம்
ஜகந்நாத	ஐயன்	-	அன்னி ர்	கள்ளர்	தைலவர்களான	சைடமாயன்,	 ரிசாமித்
ேதவர்,	 ள் ர்	 மரத்ேதவன்,	சிவகங்ைக	 ைரச்சாமி,	(சின்ன	ம
ேசர்ைவக்காரர்	மகன்)	மற் ம்	தி ெநல்ேவலிச்	சீைம	கிளர்ச்சிக்காரர்கள்	என
எ பத் 	இரண் 	ேபைரக்	 றித்தனர்.	இந்த	பட் யலின்	ெதாடக்கமாகச்
சிவகங்ைக	மன்னர்	ேவங்கன்	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர்	ெபயைர
வைரந் யி ந்தனர்.	4.10.1801-ம்	ேததி	காைளயார்	ேகாவில்	கா களில்
அவைரக்	கண் 	பி த் 	காவலில்	ைவத் 	இ ந்தனர்.[48]	
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இவர்	சிவகங்ைக	மன்னராக	கி.பி.1790-ல்	பதவி	ஏற்ற	சில	மாதங்களில்,
சிவகங்ைகச்	சீைம	நிர்வாகத்தில்	பிரதானி	சின்னம 	ேசர்ைவக்காரர
ேயச்ைசயான	ெசயல்பா கள்	ேமேலாங்கி	இ ப்பைத	உணர்ந் 	ேவ

வழியில்லாமல்	தம 	கண்கைள	 க்ெகாண் ,	கா கைளப்	ெபாத்திக்ெகாண்
நிர்வாகத்தில்	இ ந் 	ஒ ங்கி	இ ந்தார்.	இ ப்பி ம்,	மி ந்த	ஆன்மிக
உணர் டன்	தி க்ேகாயில்கள்,	தி மடங்கள்,	சத்திரங்கள்	ஆகியைவகைளச்
ெசம்ைமயாகப்	பராமரிப்பதில்	கண் ம்	க த் மாக	இ ந்தார்.	மற் ம்
ச தாயத்திற் ச்	ேசைவ	ெசய் ம்	சான்ேறார்கைள	ஆதரித் ப்	ேபாற்ற ம்	இவர்
தவறவில்ைல.	இதற்காக	இவர்	பல	சர்வமான்யங்கைள ம்	தர்மாசனங்கைள ம்
ஜீவித	இனாம்கைள ம்	வழங்கி	உதவினர்.	கிைடத் ள்ள	பதிேவ கள்,	ெசப்
பட்டயங்களில்	உள்ள	பதி களின்	ப 	அவர 	அறக்ெகாைடகள்[49]	பட் யலிட் க்
கீேழ	ெகா க்கப்பட் ள்ளன.	
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கி.பி. அறக்ெகாைட	விவரம் அறக்ெகாைட	ெபற்ற	விவரம்

1785இல்லக்கா அழகன்	 ளம்	சத்திரம்

	 ஆத்திக் ளம் நரிக் 	சத்திரம்

	 நல் ர் நரிக் 	சத்திரம்

	 இடக் ழி அழகன்	 ளம்	சத்திரம்

	 க மான்	ஏந்தல்	(மாறநா
வட்டம்)

இராம	ஐயர்,	ஜீவிதம்	அழகன்	 ளம்
சத்திரம்

	 கீழ் ,	ெபான்னி	ஏந்தல் ெவங்கடாசலம்	ஐயர்,

	 விளாங்காட் ர் தர்மாசனம்.

1786சின்ன	கடம்பங் ளம்	வரிைச	ஊர்
(மாறநா 	வட்டம்)

நாகலிங்கம்	பிள்ைள,	ஜீவிதம்
ஊழியமான்யம்.

	 வலக்காணி ரங்க	ஐயங்கார்,	லட் மிபதி	சாஸ்திரி
தர்மாசனம்.

	 இ ப்பக் ளம்	(மாறநா 	வட்டம்) ஜீவிதம்.

	 நண் காச்சி	(பார்த்திப ர்
வட்டம்) ஊழியமான்யம்.
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	 நண் காச்சி	(பார்த்திப ர்
வட்டம்) ெவங்கட்ட	ராம	ஐயர்,	ஜீவிதம்.

	 தர்மம்	(பார்த்திப ர்	வட்டம்) தர்மசாசனம்

	 எ த்தான்	ஏந்தல்	(மாறநா
ட்டம்) தர்மசாசனம்

1787 நாகணி ஊழியமான்யம்

	 ேதாப் ைட	இைடயன் ளம்
(மாறநா 	வட்டம்) ப் 	அவதானி,	தர்மாசனம்

	 வத்தா	ேபட்ைட	(பார்த்திப ர்
வட்டம்) ஊழியமானியம்.

1788கார் காைளயார்	ேகாவில்.

	 ஒச்சன்தட் 	பாசிப்பட்டணம், காசியில்	உள்ள	சத்திரம்	இனாம்

	 காவ 	மாங் ளம்	(ஆ ர்
வட்டம்)

கலியேனரி	சத்திரம்,	இனாம்	ெப மாள்
ேகாவில்,	மானாம ைர.

	 	

	

	 	 	

	 நற்கணிக்கைர,	அ ம் ர் கலியநகரி	சத்திரம்.

1790 ேமலச்ெசம்ெபான்மாரி தி வண்ணாமைல	மடம்,

	 	 ம தநாயகப்	பண்டாரம்,	 ன்றக்
மடத்திற் ,	தர்மாசனம்.

	 ஆலங் ளம் நரிக் 	சத்திரம்

	 அயினாேசரி	(மங்கலம்	வட்டம்) வீரராகவ	ஐயர்,	தர்மாசனம்.

1791அமராவதி	பன்னிவயல் ெவங்கடாச்சாரியார்,	தர்மாசனம்

	 (அமராவதி	வட்டம்) ெலட் மண	ஐயங்கார்,	தர்மாசனம்.

1791சாத்தான்	ேகாட்ைட ஹரி	நாராயண	பண் தர்.

	 டக்கண் 	ஏந்தல்
(அமராவதி	வட்டம்) ேவதாந்த	ர நாத	ஐயங்கார்	தர்மாசனம்.



1792தாணாவயல் நன்னிேசர்ைவ	தண்ணிர்பந்தல்,	மடம்.

1793சைமயன்	ஏந்தல் தி ப்பதி	ஐயங்கார்.

	 இஞ்சி	வயல்	(சாக்ைகவட்டம்) ஐயன்,	தர்மாசனம்.

	 இைடயன் ளம்	(அமராவதி
வட்டம்) ேச 	ஐயர்,	தர்மாசனம்.

	 மாணிக்கன்	ஏந்தல்	(மாறநா
வட்டம்) தர்மசாசனம்

	 ெபான்னி	(மல்லல்	வட்டம்) ைவத்தியம்	நரசிம்ம	ஐயர்,	தர்மாசனம்.

	 பாைளயாேரந்தல்
(பார்த்திப ர்	வட்டம்)

க ங்க 	வினாயகர்	ேகாவில்,
ஊழியமான்யம்.

	 ஒட் வயல்	(மாறநா ) அழகர்	சாமி.

	 ண்ணாம் ர்	(தி ப் த் ர்
வட்டம்)

ம ைர	மீனாட்சி	 ந்தேர வரர்	ேகாயில்,
சர்வமான்யம்.

	

	 வா 	(பார்த்திப ர்	வட்டம்) தி ப்பரங் ன்றம்	 ப்பிரமணிய	 வாமி
ேகாயில்..

	 ெதன்ேவலி தர்மாசனம்.

1796



சித்தேனந்தல் ல்வாய்நாயகி	அம்மன்
ேகாவில்,	பாகேனரி..

	 க் ளம் காசி	வி வநாதர்	ஆலயம்.

	 அரிமண்டபம் அனந்த	கி ஷ்ண	ஐயர்,	தர்மாசனம்.

	 சாத்தணி	(எமேனஸ்வரம்
வட்டம்) சத்திரம்,	தர்மாசனம்.

1797 சாணார்	ம தங் காளீஸ்வர	ஐயர்,	ேவங்கடசாஸ்திரி.

	 சைடயேனந்தல் தி ப்பதி	ஐயங்கார்

	 ேசாமகிரி அ ணாசலம்	ெசட் யார்

	 கல் ளம் அனந்த	நாராயண	ஐயர்,	தர்மாசனம்.

1798 ெகாஞ்சினி	(சாக்ைக
வட்டம்) ரத்தின	ஐயங்கார்,	தர்மாசனம்.

	 காக்ைக	ஏந்தல் தர்மாசனம்.

	 க யவயல்	(அமாராவதி
வட்டம்) தர்மாசனம்.

1799 க யவயல் காடன்	ெசட் 	சத்திரம்,

	 ேசந்தன்	வயல்	(காைளயார்
ேகாவில்	வட்டம்)

ன்னக் 	ெரங்கசாமி	ஐயங்கார்
வைகயறா	தர்மாசனம்.

	 ளிச்சக் ளம்,	கா ர் இராமசாமி	ஐயர்,	தர்மாசனம்.

	 ஆதிேயந்தல் ப்பிரமணிய	ஐயர்,	தர்மாசனம்.

1799 பாப்பான்	ஏந்தல்	(அமராவதி
வட்டம்) காடன்ெசட் 	சத்திரம்,	 ன்னக் .

	 வண்ணாரவயல் ெவங்கடாசலம்	ஐயர்.

	 வாணியங் ,	மிளக ர் சிவ	 ைஜ	தர்மம்,	தர்மாசனம்.

	 பரமக் ளம் தண்ணிர்ப்பந்தல்	தர்மம்,	தர்மாசனம்,

	 ளிச்சக் ளம் இராமசாமி	ஐயர்,	தர்மாசனம்.

	



1800	 ரான்	ஏந்தல்	பட்டம்	
	

ந்தரசாஸ்திரி	வைகயறா	 ந்தரம்
ஐயர்,	 த் 	ஐயர்,	தர்மாசனம்.	

இந்த	நிலக்ெகாைடகள்	பற்றி	கிைடத் ள்ள	சில	ெசப்ேப களின்	உண்ைம	நகல்
இங் 	ெகா க்கப்பட் ள்ள .	

1.	மச் ர்	ெசப்ேப 	

இந்தச்	ெசப்ேப 	கி.பி.	1782ல்	விைசய	ர நாத	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர்
அவர்களால்	தி ப்பனந்தாள்	பண்டார	சன்னிதிக க் 	வழங்கப்பட் ள்ள .
ஏற்கனேவ	 த் 	வ கநாதத்	ேதவர 	ஆட்சியில்,	காசியில்	சிவகங்ைகச்
சீைமயின்	 தல்	மன்னர 	 ண்ணியமாக	மட ம்	கட் 	அன்னதானக்
கட்டைளயிைன	ஏற்ப த்தினார்.	அந்த	தர்மம்	சிறப்பாகத்	ெதாடர்ந்
நைடெப வதற் 	மன்னர்ஆைணயார்ேகாட்ைட	மச் ர்	ஆகிய	இரண்
ஊர்கைள ம்	சர்வ	மானியமாக	வழங்கி	இ ப்பைத	இைதச்	ெசப்ேப
ெதரிவிக்கின்ற .	இந்தச்	ெசப்ேப ம்	ராணி	ேவ நாச்சியார்	சார்பாக	விைசய
ர நாத	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர்	வழங்கி	இ ப்பைத	ஊகித் 	அறிய	 கிற .	

1.	ஸ்ரீ	வி ேவ வரன்ன ரணி	சகாயம்
2.	ஸ்வஸ்திஸ்ரீமன்	மகாமண்டேல வரன்
3.	அரியராய	தள	விபாடன்	பாைஷக் 	தப்
4.	வராத	கண்டன்	கண்டனா 	ெகாண் 	ெகாண்டனா 	ெக
5.	டாதான்	பாண் 	மண்டல	ஸ்தாபனாசாரியன்	ெதாண்ட
6.	மண்டல	சண்டப்	பிறசண்டன்	ஈள ங்கா
7.	ங் ம்	யாட்பாணராயன்	பட்டண ெமம்ம
8.	ண்ட ங்	கண் 	ெகசேவட்ைட	ெகாண்ட ளிய	ராச
9.	திராசன்	ராச	பரேம வரன்	ராசமாற்த்தாண்
10.	டன்	ராச ல	திலகன்	அரசராவணராயன்
11.	அந்தம்பர	கண்டன்	தாலிக் 	ேவலி	தளஞ்சிங்கம்
12.	இளஞ்சிங்கம்	ேச கா
13.	வலன்	ேச ல	ரட்சா
14.	 ரந்தரன்	த க்ேகா
15.	 காவலன்	ெதாண்
16.	 யந் ைற	காவல
17.	ன்	ெசம்பிவளநா



18.	டன்	ேதைவ	நகராதிபன்	 ல்ைல	மாலி
19.	ைகயான்	அ மக்ெகா 	ெக டக்
20.	ெகா 	 லிக்ெகா ைடயான்	 ம்மதயாைன
21.	யான்	ெசங்காவிக் ைட	ெசங்காவிக்ெகா
22.	 	ெசங்காவி	சிவிைகயான்	அ ப்தி	ெகச
23.	பதி	தனபதி	நரபதி	ரவி லபதி	யிரணியெகற்	24.	பயாசி	ெர நாத
ேச பதியவர்கள்	பிறிதிவி
25.	ராச்சிய	பரிபாலனம்	பண்ணிய ளாநின்ற
26.	சாலியவாகன	சகாத்தம்	1704	கலி க
27.	சாகத்தம்	4883	இதன்ேமல்	ெச
28.	ல்லாநின்ற	 பகிற 	வ சம்	ஆனிமாதம்	12	ேததி	 க்கிலபட்
29.	ச ம்	ஸ்வதிவார ம்	திைறேயாெதசி ம்	அ ச	நட்சத்
30.	திர ம்	 பேயாக	 பகரண ம்	 ன	 பதி
31.	னத்தில்	பாண் 	ேதசத்தில்	ெபாதியமா	மைலயான்
32.	ைவைக	ஆ ைடயான்	அ மக்ெகா 	ெக டக்ெகா 	 லிக்
33.	ெகா 	கட் ய	 ரவலன்	 ம் ரச	தி ன்றிலான்	திக்ெக
34.	ட் ம்	ஆைண	ெச த்திய	சிங்கம்	இரவி ல	ேசகரன்	ஆற்
35.	பாச்சி	கடலில்	பாச்சி	ெதாண் யந் ைற	காவலன்	வா
36.	ேபயான்	அர 	நிைலயிட்ட	விைசய	ெர னாதப்	ெபரி ைட
37.	யாத்	ேதவரவர்கள்	த ம ரம்	 த் க்	 மார வாமி	ேத
38.	சிகர்	சீஷரான	காசிவாசிக் மர பரத்	தம்பிரானவ
39.	ர்க க் 	தற்ம	சாதனம்	தாம்பிர	சாதன	பட்ைடயங்
40.	ெகா த்தப்ப 	தற்மம்	சாதனமாவ 	காசியிேல	ெகங்கா	தீத்
41.	திேல	ெபரிய	உைடயாத்ேதவரவர்கள்	தற்மம்	பிராமண
42.	ேபாசன	மாேஹ வர ைச	அன்னதானம்	நடப்பிைவக்
43.	 ற னாேல	இந்த	தற்ம்மத் க் 	விட் க்	ெகா த்த	கிறாம
44.	மாறவ 	பாண் ேதசத்தில்	கீள்மங்கல	நாட் ல்	தி க்காைன
45.	ப்ேபர்	 ற்றத்தில்	ஆைனயார்ேகாட்ைட	கிறாமத் க் 	ெப னான்
46.	ெகல்ைகெயல்ைகயாவ 	கீழ்பாற்க்ெகல்ைல	ெயலிக்ெகாளத் க்
47.	ேமற்க் 	ெதன்பாற்க்ெகல்ைக	இராசக்கினிமிண்டான்	ேகாட்ைடக்	க
48.	ண்மாய்க் ம்	ேகாட்ைடக்காட் 	ெயல்ைகக் ம்	வடக் 	ேமல்பாற்க்ெக
49.	ல்ைக	ேநமத் 	ெயல்ைகக் ம்	வி த	வய க் ம்	கிழக் 	வடபாற்
50.	க்	ெகல்ைக	ராதாநல் ர்	 க்கினாங்	ேகாட்ைட	 க்கினங்க
51.	ைரக் 	ெதக் 	இந்த	ெப நான்ெகல்ைகக் 	உள்பட்ட	ஏந்தல்	 ர
52.	வைட	நஞ்ைச	 ஞ்ைச	திட் 	திட ம்	இ ம்	ஒ ர்	வட்டைகயில்
53.	மச் ர்	கிறாமத் க் 	ெப நான்ெகல்ைக	கீழ்பாற்ெகல்ைக
54.	பிலாத் க் 	ேமற்க் 	ெதன்பாற்ெகல்ைக	வி ழி	ஆற் வட



55.	கைரக் 	வடக் 	ேமல்பாற்க்ெகல்ைக	விரித்தம்	வய க் 	கி
56.	ழக் 	வடபாற்க்ெகல்ைக	வட்டாணம்	ேவம்ப	கண்மாய்ெதன்
57.	ங்கைர	ேச பாைதக் 	ெதற் 	இந்த	ெப னாங்ெகல்ைக
58.	க் ள்பட்ட	ேயந்தல்	 ரவைட	நஞ்ைச	 ஞ்ைச	திட் 	திட ம்
59.	ேசத் 	யிந்த	இரண் 	கிறாமத் 	நத்தம்	தி வி ப் 	ேமல்ேனா
60.	க்கிய	மரம்	கீழ்ேநாக்கிய	கிண 	நிதிநிட்ேசப	ெசலத 	பாஷா
61.	ணம்	அட்சினிய	ஆகாயமியெமன் 	ெசால்லப்பட்ட	அஷ்ட்ட	ேப
62.	கதச	 வாமியங்க ம்	தானாதி	வினிய	விக்கிைறயங்க க்
63.	ம்	ேயாகக்கியமாக	சகல	ச தாய ம்	ெசார்னதாயம்	 வார	64.	க்
காணிக்ைக	நில ரிைமக்	கிராம	கைரமணியம்பள்	வரிெவள்ைளக்
65.	ைடவரி	 ங்கத்தில்	ேசந்த	ஆயக்கட் க் ம்	வரிகாதவரிெயப்
66.	ேபர்பட்ட	பலவரி ம்	ச வமானியமாக	ஆசந்திராற்	மாற்
67.	கமாக	நம் ட	 த்திரப த்திரம்	பாரம்பரியமாக ம்
68.	தங்கள்	சீஷ	பாரம்பரியமாக ம்	காசியில்	வி ேவ வர வா
69.	மி	விசாலாட்சியம்மன்	அபிேஷக	ைநேவதனம்	ெகங்கா	தீரத்தி
70	ல்	அன்னதான	தர்மத் க் ம்	இந்த	இரண் 	கிறாம ம்	காரா
71.	தான	 வமாக	தாம்பிர	ஸாதன	பட்ைடயம்	எ திக்ெகா
72.	 த்தப யினாேல	ஆண்ட பவித் 	ெகாள் வாராக ம்
73.	யித்	தற்ம்மத் க் 	யிதம்	பண்ணினவர்கள்	காசியிேல	ேகா
74.	சிவ	பிரதிஷ்ட்ைட	ேகா 	விஷ் 	பிறதிஷ்ட்ைட ம்	 ண்ணிய
75.	த்ைத ைடயவராக ம்	பியதற்க் 	யாதாெமா வன்	அகித
76.	ம்	பண்ணினவன்	காசியிேல ம்	ராமீ பரத்திேல ம்	ேகா
77.	 	காரம்ப ைவ	ேகா 	பிராமனாைள ம்	ெகான்றபா
78.	வத்ைதயைடவாராக ம்	யிந்தப க் 	 மர பரத்தம்பி
79.	ரானவர்க க் 	விைசய	ெர னாத	ெபரிய	உைடயாத்	ேவ
80.	ரவர்கள்	யிந்தப்ப 	தற்ம	சாதைனப்பட்ைடயம்	எ திக்ெக
81.	 த்ேதாம்	ராயசம்	ெசாக்கப்பிள்ைள	 மாரன்	தற்மராயபிள்ைள
82.	ைக	எ த் ப்ப க் 	யிந்த	தாம்பிர	சாதனம்	எ திேனன்
83.	சிவகங்ைகயிலி க் ம்	ைதயல்பாகம்	ஆசாரி	 மா
84.	ரன்	ஆ கம்	ைவத்தாத்வி	 ணம்	 ண்யம்	பரத
85.	த்தா 	பாலனம்	பரதத்தாப	ஹாேரன	ஸ்வத
86.	த்தம்	நிஷ்பலம்	பேல 	ெவவத்தாம்	பரதத்தாம்
87.	வாேயா	ஹேரத்	வ ந்தராம்	ஷ்ஷ் 	வர்ஷ
88.	சகஸ்ராணி	விஷ்ட்டாயாம்	ஜாயேத	கிரி
89.	மி	ஏதஸ்மிந்	ர ிேத	ஐந்ெதள	யத்ர	க
90.	ஸ்யாம்	வயதத்தம்	த்ைரேலாக்ய	ரட்சணா
91.	த்	 ண்யம்	யத்ஸ்யாதகஸ்யாந்	நசம்



92.	சய,	சிவசகாயம்.	உ	
2.	தி ப்பனந்தாள்	ெசப்ேப 	

இந்தச்	ெசப்ேப ம்	தி ப்பனந்தாள்	பண்டார	சன்னிதிகளிடம்	கி.பி.1782
ஒச்சம்தட் 	ஆைணயர்	ேகாட்ைட	ஆகிய	ஊர்கைள	தானம்	வழங்கியைதக்
றிப்பி கிற .	காசி	மடத் 	அன்னதானம்	கட்டைளைய	திறம்பட	நடத் வதற்

வழங்கி	இ ப்பவர்	விைசய	ர நாதப்	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர்	அவர்கள்.	ராணி
ேவ 	நாச்சியார 	ம கர்.	
1.	ஸ்ரீகாசி	வி ேவ வர
2.	ன்ன ரணி	ஸ்காயம்
3.	ஸ்வஸ்திஸ்ரீமன்	மகாமண்டேல வரன்	அரி	4.	யராய	தளவிபாடன்	பாைஷக்
தப் வராய	க
5.	ண்டன்	கண்டனா 	ெகாண் 	ெகாண்டனா 	ெகா
6.	டாதான்	பாண் மண்டல	ஸ்தாபனாசாரியன்
7.	ேசாளமண்டல	பிறதிட்டாபனாசாரியன்	ெதாண்
8.	டமண்டல	சண்டபிறசண்டன்	ஈள ங்	ெகாங்
9.	 ம்	யாட்பாணராயன்	பட்டண 	ெமம்மண்டல ங்
10.	கண் 	ெகசேவட்ைட	ெகாண்ட ளிய	ராசாதிரா
11.	சன்	ராசபரேம பரன்	ராசமாற்த்தாண்டன்	ராச
12.	 ல	திலகன்	அரசராவண	ராமன்	அந்தம்பரற்	கண்டன்	தா
13.	லிக் 	ேவலி	தளஞ்சிங்கம்	இளஞ்சிங்கம்	ேச காவல
14.	ன்	ேச 	 ல	ரட்சா	 ரந்தரன்	த க்ேகா 	காவல
15.	ன்	ெதாண் யந் ைற	காவலன்	ெசம்பி	வளநாடன்	ேத
16.	ைவ	நகராதிபன்	 ல்ைல	மாலிைகயான்	அ மக்	ெகாலி
17.	 	ெக டக்	ெகா 	 லிக்
18.	ெகா 	 ைடயான்	 ம்
19.	மத	யாைனயான்	ெசங்
20.	காவிக்	 ைட	ெசங்கா
21.	விக்ெகா 	ெசங்காவி
22.	சிவிைகயான்	அ பதி	ெக
23.	சபதி	கணபதி	நரபதி	ரவி
24.	பதி	 லபதி	யிரணிய	ெகற்ப
25.	யாசி	ெர நாத	ேச பதியவர்கள்	பிறிதிவிராச்சிய	பரி
26.	பாலனம்	பண்ணிய ளாநின்ற	கலி க	சகாத்தம்	4
27.	833	சாலியவாகன	சகாத்தம்	1704	இத
28.	ன்ேமல்	ெசல்லாநின்ற	 பகிற 	ஸ்ரீஆனி	3	12



29.	 க்கில	பட்ச ம்	ஸ்திர	வார ம்	திைறேயாெதசி
30.	அ ஷ	நட்சத்திர ம்	 பேயாக	 பகரண ங்	
31.	ன	 பதினத்தில்	பாண் 	ேதசத்தில்	ெபாதியமா
32.	மைலயான்	ைவய்ைகயா ைடயான்	 னப்பிரைளய	னா
33.	டன்	 ளந்ைத	நகராதிபன்	 ல்ைல	மாலிைகயான்
34.	பஞ்சகதி	யி ளியான்	 ம்மத	யாைனயான்	அ மக்
35.	ெகா 	க டக்ெகா 	 லிக்ெகா 	கட் ய	
36.	ரவலன்	 ம் ரசதி 	 ன்றிலான்	திக்ெகங் ம்	ஆ
37.	ைண	ெச த்திய	சிங்கம்	ேமனாட் ப்	 லி	தாலிக் ேவ
38.	லி	தனஞ்சிங்கம்	இளஞ்சிங்கம்	இரவி ல	ேசகரன்
39.	ஆற் ப்பாச்சி	கடலில்பாச்சி	ெதாண் யந் ைற	கா
40.	வலன்	வா ேபயாகன்	அர 	நிைலயிட்ட	விைசய	ெர
41.	 னாதப்	ெபரி ைடயாத்	ேதவரவர்க க் 	தி ப்பன
42.	ந்தாள்	 மர வாமி	ேதசிகர்	சீஷரான	காசிவாசி
43.	க் 	 மர பரத்	தம்பிரானவர்க க் 	தற்ம	சாத
44.	னம்	தாம்பிர	சாதன	பட்ைடயங்	ெகா த்தப 	தற்	45.	மம்	சாதனமாவ
காசியிேல	ெகங்கா	தீர்த்தத்தில்	ெபரி
46.	ரிய	உைடயாத்	ேதவரவர்கள்	தற்மம்	வி வனாத	 வா
47.	மி	விசாலாட்சி	அம்மன்	அபிேஷக	ெநய்ேவதனத்
48.	 க் ம்	பிராமண	ேபாசன	மேக வர	 ைச	அன்
49.	னதானம்	நடப்பிைவக் நதற் 	கிராமம்	பாண் 	ேத
50.	சத்தில்	தி க்கானப்ேபர்க்	 த்தத்தில்	கீள்மங்
51.	கல	நாட் ல்	ஆைணயாேகாட்ைட ம்	 க
52.	ர்	 த்தத்தில்	க த் க்ேகாட்ைட	னாட் ல்	 க
53.	 ர்	மாகாணத்தில்	ஒச்சமதட் ம்	யிந்த	ெரண் 	கி
54.	றா ந்த	தான வமாய்	ெகா த்ததினாேல
55.	ஆைனயாேகாட்ைடகி	ெப நான்	ெகல்ைலயாவ 	கீ
56.	ள்பாற்ெகல்ைக	எலிக் ளத் க் 	ேமற் 	ெதன்பாற்
57.	ெகல்ைல	ராசிக்கினிமிண்டான்	ேகாட்ைட	கண்மாய்
58.	க் ம்	ேகாட்ைடக்கா 	ெயல்ைகக் ம்	வடக் 	ேமற்
59.	பாற்ெகல்ைல	ேநமத் 	எல்ைலக் ம்	வி த	வய க்
60.	க் ம்	கிளக் 	வடபாற்ெகல்ைக	ராதா	நல் ர்	 க்கினாங்
61.	ேகாட்ைட	 க்கினாங்	கைரக் 	ெதற் 	இந்த	ெப நாள்
62.	ெகல்ைலக்	 ள்ளான	ேயந்தல்	 ரவைட	நஞ்ைச	 ஞ்
63.	ைச	மாவைட	மரவைடத்	திட் த்	திட ம்	இ ம்	ஒச்
64.	சந்தட் க் 	ெப நாள்	ெகல்ைலகயாவ 	கீள்பா
65.	ற்ெகல்ைல	 க ர்க்	கண்மாய்க் 	ேமற் 	ெதன்பாற்ெக



66.	ல்ைகக் 	ெப மாேளந்தல்	ேதாக்கேநந்தல்
67.	எல்ைலக் 	கிளக் 	வடபாற்ெகல்ைக	வள்ளக்
68.	 ளம்	அரமைணக்கைர	எல்ைகக் 	ெதற் 	இந்தெப
69.	 நாங்	ெகல்ைலக் ள்ளான	ேயந்தல்	பிற
70.	வைட	நஞ்ைச	 ஞ்ைச	திட் ந்த	திட ம்	ேசர்
71.	த் 	இரண் 	கிறாம ம்	நத்தம்	தி வி ப் 	ேமல்
72.	ேநாக்கிய	மரம்	கீள்ேநாக்கிய	கிண 	பாசி	ப ைக
73.	நிதிநிட்ேசப	ெகல	த 	பாஷாணம்	அட்சினிய
74.	ஆகாமியெமன் 	ெசால்லப்பட்ட	அஷ்ட்ட	ேபா
75.	காதி	 வாமியங்க ம்	தானாதி	வினிய	விக்கிைற
76.	யங்க க் ம்	ேயாக்கியமாகச்	சகல	ச தாய ம்
77.	ெசாற்னாதாயம்	 வாரக்	காணிக்ைக	நிலவரி	கி
78.	றாமவரி	கைரமணியம்	பள்வரி	ெவள்ைளக் ைட	வரி
79.	 ங்கத்தில்	ேசந்த	ஆயக்கட் 	 வரி	சாதிவரி	ெயப்ேப
80.	ர்பட்ட	பலவரி ம்	ச வமானியமாக	ஆசந்திராற்
81.	கமாக	நம் ட	 த்திர	ப த்திர	பாரம்பரியமாக ம்	த
82.	ங்கள்	சீஷ	பாரம்பரியமாக ம்	காசியில்	வி வநா
83.	த	 வாமி	விசாலாட்சியம்மன்	அபிேஷக	ைநேவதன
84.	ம்	ெகங்கா	தீரத்தில்	அன்னதான	தற்மத் க் ம்	இந்
85.	த	யிரன் 	கிறாம ம்	தாராெதத்த	 வமாக	தாம்பிர
86.	ஸாதன	பட்ைடயம்	எ தி	ெகா த்தப இநாேல	ஆண்
87.	ட பவித் 	ெகாள் வாராக ம்	யிந்த	தற்மத் க்
88.	 யிதம்	பண்ணிவர்கள்	காசியிேல	ேகா 	சிவ
89.	ப்	பிரதிஷ்ைட	ேகா 	பிறம்ம	பிரதிஷ்ட்ைட ம்	ப
90.	ண்ணின	பலைனப்	ெப வாராக ம்	யிந்த	தன்மத் க்
91.	 	அகிதம்	பண்ணினவர்கள்	காசியிேல ம்	ரா
92.	மீ பரத்திேல ம்	ேகா 	காராம்ப ைவ ம்	ேகா
93.	 	பிராமாணாைள ம்	ெகான்ற	பாவத்ைதயைடவா
94.	ராக ம்	இந்தப க் 	 மர பரத்	தம்பிரானவர்க
95.	க் 	விைசய	ெர நாதப்	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவரவர்க
96.	ள்	தற்ம	சாதன்	பட்ைடயம்	எ திக்	ெகா த்ேதாம்.
97.	ராயசம்	ெசாக்கப்	பிள்ைள	 மரான்	தற்மராய	பிள்ைள	லிகி
98.	தப்ப க்கி	யிந்த	தாம்பிர	சாதனம்	எ திேனன்	சிவகங்ைக
99.	யிலி க் ம்	ைதயல்பாகம்	ஆசாரி	 மாரன்	ஆ கம்	உ	ஸ்வ
100.	தத்தாத்ளி	 ணம்	 ண்யம்	பரதத்தா 	பாலநம்	பரத
101.	த்தாப	ஹேரன	ஸ்வத்தம்	நிஷ்பலம்	பேல
102.	ஸ்வத்தம்	பரதத்தாம்	வாேயாகேரத்	வ



103.	 ந்தராம்	சஷ் 	வர்ஷ	ைஷஹ்ஹஸ்ராணி
104.	விஷ்டாயாம்	ஐயாயேத	க் மி	ஏதஸ்மி	 ைத
105.	ஜைம	ெர ம்	 காஸிலாம்	ப்ர க்ைத	த்ைரேலா
106.	கரட்சணகாத்	 ண்
107	ம்யத்	ஸ்யாத்	தஸ்யாந்த
108.	சம்சயஹ	சிவ
109.	சகாயம்	உ.	

3.	காைளயார்	ேகாவில்	மாைலயீட் ச்	ெசப்ேப 	

காைளயார்	ேகாவில்	ேகாட்ைடப்	ேபாரில்	25.6.1772	தியாகியான	மன்னர்
த் வ கநாதப்	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர்	அவர்கள 	அடக்கவிடமான

மாைலயிட் 	மடத்ைதப்	பராமரிப்பதற்காக	கி.பி.1780-ல்	விைசய	ர நாதப்	ெபரிய
உைடயாத்	ேதவர்	அவர்கள்	உ வாட் 	வட்டைகயில்	உள்ள	 ளமங்கலம்	என்ற
ஊரிைன	தானமாக	வழங்கி ள்ளார்.	கி.பி.1790-ல்	தான்	விைசய	ர நாதப்	ெபரிய
உைடயாத்	ேதவர்	சிவகங்ைகத்	தன்னரசின்	நான்காவ 	மன்னரானார்.	இவர்
மைறந்த	 த் 	வ கநாதர 	ஒேர	மகளான	ெவள்ளச்சி	நாச்சியாைர	மணந்தவர்.
கி.பி.1780-ல்	ராணி	ேவ நாச்சியார்	சிவகங்ைகச்	சீைமைய	மீட்ட டன்	தம
கணவர 	 த	உடைலத்	தாங்கிய	 னித	இடத்ைதப்	ேபாற் ம்	 கமாக	இந்த
தானத்ைத	தம 	ம கர்	 லம்	ஏற்ப த்தி ள்ளார்	என	ஊகித் 	அறிய	 கிற .
இந்தச்	ெசப்ேப ,	காைளயார்	ேகாயில்	மாைலயீட் 	மடத்ைதப்	பராமரித் 	வ ம்
அறங்காவலரிடம்	இ க்கிற .	

கணபதிேய	நம	க ேவ	நம	சரகபதிேய	நம
1.	௳	ஸ்ரீராமெசயம்	ஸ்வஸ்திஸ்ரீமன்	மகாமண்டேல வ
2.	ரன்	அரிய	ராயர	தள	விபாடன்	பாைஷக் த்	தப் வரா
3.	த	கண்டன்	கண் னா 	ெகாண் 	ெகாண்டனா
4.	ெகாடாதான்	பாண் மண்டல	ஸ்தாபனசாரியன்
5.	ேசாளமண்டலப்	பிறதிட்டாபனாசாரியன்	யீள
6.	ங்	ெகாங் ம்	யாட்பாரணராயன்	ெகசவட்ைட	ெகா
7.	ண்ட ளிய	ராசாதிராசன்	ராசபரேம பரன்	ராசமா
8.	த்தாண்டன்	ராசெகம்பீரன்	ராசமேனாகரன்	ராச
9.	ல	திலகன்	அகண்ட	ெலட் மிதரன்	அ ம	ேகதன
10.	ன்	யாளி	ேகதனன்	பீலி	ேகதனன்	ெசங்காவிக்	 	ை◌
11.	டயான்	வில் க் 	விைசயன்	ெசால் க்	கரிச்சந்தி
12.	ரன்	பரிக் 	ந லன்	ெபா ைமக் 	தன்மர்	ேபா க்
13.	 	வீமன்	 ைடக் 	கற்னன்	கரிக் 	ெதய்ேவந்திரன்	ரா
14.	மனாத	 வாமி	காரிய	 ரந்தரன்	ெதாண் யந் 	



15.	ைர	காவலன்	ேச 	காவலன்	ேச 	 லா	ர
16.	ட்சா	 ரந்தரன்	பரேதசி	பயங்கரன்	ைவைக	வள
17.	நாடன்	ேச 	வளநாடன்	அ பதி	ெகசபதி	நரபதி
18.	யிரணிய	ெகற்ப	 தாகரன்	ஸ்ரீம 	விைசய	ெர னா
19.	த	ேச பதி	காத்த	ேதவரவர்கள்	பிறதிவிராச்சிய	ப
20.	ரிபாலனம்	பண்ணிய ளாநின்ற	பாண் 	ேதசத்தில்
21.	ெபாதியமா	மைலயான்	ைவைகயா ைடயான்	
22.	ளந்ைத	நகராபதிபன்	 ல்ைலத்	தா ைடயான்	 ம்
23.	மத	யாைனயான்	திக்ெகங் ம்	ஆைண	ெச த் ம்	சி
24.	ங்கம்	யிரவி ல	ேசகரன்	தாலிக் 	ேவலி	தளஞ்
25.	சிங்கம்	யிளஞ்சிங்கம்	ைவைகயா	 ைடயான்
26.	ெதாண் யந்	 ைற	காவலன்	அ மக்ெகா
27.	ெக டக்ெகா 	யாளிக்ெகா 	சிங்கக்	ெகா
28.	 லிக்ெகா 	 ைடயான்	சாமித் ேராகி	ெவ
29.	ண்டயம்	ேசமத்தைல	விளங் மி 	தாளினான்	பட்ட
30.	மானங்	காத்தான்	பரேதசி	காவலன்	 த் ராட்ச	மா
31.	லிகாபரணன்	ஆத் ப்பாச்சி	கடலில்	பாச்சி	அ
32.	ர 	நிைலயிட்ட	விைசய	ெர நாத	ெபரிய	உைடயா
33.	த்	ேதவரவர்கள்	பிறிதிவி	ராச்சிய	பரிபாலனத்
34.	தில்	சாலியவாகன	சகாற்த்தம்	1701-க் 	ேமல்
35.	ெசல்லாநின்ற	சா வாரி	ஸ்ரீ	ைதய்	மீ	10	உ
36.	 க் றவார	தின ம்	அ ஷ	நட்ெசத்திர ம்
37.	ெதசமி ம்	 ன	 பேயாக	 பதினத்
38.	தில்	39.	காைளயார்	ேகாயிலில்	ராச	விைசய	ெர நாத
40.	சசிவற்ன	 த் 	வ கனாதப்	ெபறிய	உைடயா
41.	த்	ேதவரவர்கள்	மாைலயீ 	மடத் க் 	நி
42.	த்திய	கட்டைள	 ைசக் 	தாம்பிற	சாதனபட்ன
43.	டயம்	 த்ேதாம்	பட்ைடயமாவ 	உ வா
44.	ட் 	வட்டைகயிேல	ேமைல	உச்சாணிக் 	ெதற்
45.	க் 	ெபாட்டக்	ேகாட்ைடக் 	ேமற் 	ஒ ேமனிேயந்
46.	த க் 	வடக் 	கீள்ப் ல்லாத்த ர்க் 	கிளக் 	இன்
47.	னான்ெகல்ைலக்	 ள்பட்ட	 ளமங்கல	
48.	ம்	நஞ்ைச	 ஞ்ைச	திட் த்	திடல்	கீள்ேநாக்கிய	கிண
49.	 ம்	ேமாேனாக்கிய	மர ம்	ேவம்பங்	ேகாட்ைட
50.	யில்	பதிங்கல	விைறய ம்	யிந்தக்	கிறாமம்	வ
51.	ரியிைற	சகல ம்	ச வமானியமாக ம்	சீைம
52.	யில்	 	ஒன் க் 	நா 	மாகாணி	பி த்த	 த்



53.	திைரப்	ப யால்	ஒ ப 	ெநல் ம்	வாங்கிக்	ெகா
54.	ண் 	சிவந்திப்	பண்டாரம்	 மாரன்	அண்ணா
55.	மைலப்	பண்டார ம்	ராமலிங்கப்	பண்டார ம்	உள்
56.	ளிட்டான்	மாைலயீ 	மட ம்	 சித் க்	ெகாண்
57.	நிதி	நிட்சய	த 	பாசானாட்சின்னியங்க ம்	ச
58.	கல ம்	ஆச்சந்திராற்க	ஸ்தாயியாக	கல்
59.	ங்	காேவரி	 ல் ம்	 மி ம்	 த்திறா	 த்திர
60.	வைரக் ம்	ஆண்ட பவிச் க்	ெகாள்ள
61.	க்	கடவாராக ம்	இந்தத்	தன்மம்	பரிபாலன
62.	ம்	பண்ணினவற்க் 	காசியில்	ெகங்கா	ஸ்நா
63.	னமான	பல ம்	சிவபிரதிட்ைட	விஷ் 	பி
64.	ரதிட்ைட	பண்ணின	பலத்ைத	அைடந் 	மாற்தா
65.	ண்டன்	ஆ 	ெபற் யி க்கக்	கடவாராக ம்	ஆறா
66.	ெமா த்தற்	இத்தற்மம்	அகிதம்	பண்ணினேபற்	கா
67.	சி	ராேம பரத்தில்	காராம்	ப ைவக்	ெகான்ற
68.	பாவத்தில்	ேபாவாராக ம்	இந்த	தற்ம	சாதனம்
69.	ம்	ெய திேனன்	ராயசம்	ெசாக் ப்பிள்ைள	 மார
70.	வீரன்	பத்தர்	 மாரன்	சங்கர	நாறாயண	பத்
71.	தன்	ச மிய	நாறாயண	வாள்ேமல்	நடந்தவள்	ச
72.	காயம்	உ	காைள	நாயகர்	 ைண	ெசாற்	
73.	னவல்லி	அம்பாள்	சகாயம்	உ	

4.	 ர்	ெசப்ேப 	

ர்	சத்திரத்திற் 	சர்வ	மானியமாக	வழங்கிய	5	கிராமங்க க்கான
ெசப்ேப 	இ .	இதைன	கி.பி.1794-ல்	மன்னர்	 த் 	விஜய	ர நாத	ெபரிய
உைடயாத்	ேதவர்	வழங்கி ள்ளார்.	
1.	ஸ்வஸ்திஸ்ரீ	மன்மகாமண்டல	ேல வரன்	அரிய	ராயவி	பாடன்	பா
2.	ைசக் த்	தப் வராயர்	கண்டன்	கண்டநா 	ெகாண் 	ெகாண்ட	நா
3.	ெகாடாதான்	பாண் ய	மண்டல	ஸ்தாபநாச்சாரியன்	ேசாளமண்டல	பிறதிஷ்
4.	ட்டாபனாசாரியன்	ெதாண்டமண்டல	சண்டப்	பிரசண்டன்	ஈள ங்	ெகாங்
5.	 ம்	யாள்பான ம்	எம்மண்டல ம்	ெகசேவட்ைட	ெகாண்ட ளிய	ரா
6.	சாதிராசன்	ராசபரபரேம பரன்	ராசமாற்த்தாண்டன்	ராச ல	திலகன்சத்திய
7.	அரிசந்திரன்	 ைடக் 	கற்னன்	ெபா ைமக் 	தற்ம த்திரன்	அறி க்
ஆதிேச
8.	ஷன்	தமி க் 	அகஸ்தியர்	ஆக்கிைனக் 	அக்கிறீபன்	சந்திரவங்கிஷ	 ரிய



வங்கி	ஷப்பி
9.	றதாபன்	அ பதி	நரபதி	ெகசபதி	தளபதி	நரசிங்கராயர்	ஆைனக்	ெகாந்தி
ேவங்கிடபதி
10.	ராயர்	மல்லிகா னராயர்	வி பாட்சிராயர்	அச் தராயர்	விட்டலராயர்	பி
11.	றசனராயர்	வீரவன்ராயர்	 வ	ெதட்சிண	ராமறாயர்	கி ஷ்ணராயர்	ெகாட்
12.	யம்	நாகமனாயகர்	வி வனாயக்கர்	சின்ன	வீரப்பனாயக்கர்	 த் 	விரப்பனா
13.	யக்கர்	தி மைலனாயக்கர்	ெசாக்கனாதனாயக்கர்	 த் 	விைசய
ெரங்ககி ஷ்ணப்பனா
14.	யக்கர்	விைசய	ெரங்க	ெசாக்கனாதனாயக்கர்	 சல்லி	மான்களில்	அசர
நவா
15.	 	சாய 	அன்வர்தீகான்	பக்தர்	அசர 	நவா 	மாெபா கான்	அவர 	நவா ம்
16.	 தலிகான்	சாய 	அவர்கள்	ேச 	வாதீனத்தில்	 ழந்ைத	நகராதிபன்
காைளனாய
17.	கர்	காரியர்	 ரந்தரன்	 ைலப்	பிறளய	நாடன்	ெதாண் யந் ைற	காவலன்
சிறி ற
18.	கம்	வன றகம்	ெசல றக்கம்	உைடயான்	சிவெகங்...
19.	ைக	ராச்சிய	பரிபாலகரன்	காசிேகாத்திரத்தில்	ஸ்ரீ
20.	ம 	அர 	நிைலயிட்ட	விைசய	ெர னாதப்	ெபரிய	உைடயத்	ேதவரர்கள்
பிறதிவிராச்சி	21.	ய	பரிபாலனம்	பண்ணி	அ ளாநின்ற	சாலிவாகன	சாகத்தம்
1716கலிய
22.	த்தம்	4895	இதன்	ேமல்	ெசல்லாநின்ற	ஆனந்தனாம	சம்வச்சரத்தில்	உத்தராய
23.	னத்தில்	ேசாபகிறி வில்	மீனமீஉ உ	கி ஷ்ணபச்சத்தில்	ெதசமி ம்
ேசாமவார ம்	உத்திராட
24.	நட்சத்திர ம்	பரிநாம	ேயாக ம்	பத்திரவாகரண ம்	இப்ப க்ெகாத்த
பேயாக	 பதினத்தில்

25.	ல்	ேச 	மார்க்கத்தில்	பிறதானி	ம 	ேசர்ைவக்கார்	 ர்	சத்திரம்
அன்னதான	தற்மத் க்
26.	ஆபஸ்தம்ப	 த்திரத்தில்	க ண் னிய	ேகாத்திரத்தில்	அ காத்தியங்காரன
ேவங் ேட ர
27.	வதானியன்	 மாரன்	ேவங்கிட ப்பாவதானியா க் 	 மித	சாசனம்
பண்ணிக் த்த
28.	கிறாமமாவ 	பாண் ய	ேதசத்தில்	ேதா ர்	 த்தத்தில்	ேமைல	மங்கல	நாட் ல
ெசய்யா
29.	ம்ேமைல	பிடா ர்	மளவேனந்த ம்	 த் ர்	தட் ல் னல்ப்பிறளய	நாட் ல்
ள்ளக் 	பாேல

30.	ந்த ம்	இந்த	அஞ் 	சிறாமத் க் ம்	பரிணான்	ெகல்ைக	கண்டப
ெசய்யா க் 	பரினான்



31.	ெகல்ைலயாவ 	கீள்பாற்றிக்	ெகல்ைக	கம்மாகல் க் ம்	ெவள்ைளயக்ேகான்
ேபயாட் க்
32.	க் 	ேமற் 	ெதன்பாற்ெகல்ைக	மாசான	 ஞ்ைசக் ம்	பிடா ர்	மண ஞ்ைசக்
கல் க் ம்	வட
33.	க் 	ேமற் 	ெதன்பாற்	ெகல்ைக	பைடயன்	 ளத் க் ம்	 ளத்....	எல்ைக
கல் க் ம்	பைற
34.	யன்	ேபயாட் க் ம்	சின்ன	உைடப்பான்	கைரக் ம்	கண்ணப்பள்ளத் ப்
ஞ்ைசக் ம்
35.	கிளக் 	வடபாற்	ெகல்ைக	வைலயன்	கண்மாய்	 றக்கைரக் 	ெதற் 	ேமைல
பிடா
36.	க் 	மறவேனந்த க் ம்	பரிநான்	ெகல்ைகயாவ 	கீள்பாற்	ெகல்ைக	பிடா ர்
வீரமகாளி
37.	அம்மன்	ேகாயி க் ம்	 ளிங் ளத் 	எல்ைலக் ம்	இைடயன்	தா க்
ல்லத்தி	கண்
38.	மாய்	 க் 	கைரக் ம்	ேமற் 	ெதற்பாற்	ெகல்ைக	வீரப்பனாயக்கன்
கண்மாய்	 றக்கைரயில்.
39.	கைடப் ளி	எல்ைக	கல் க் ம்	கல்லிச்ேசரிக்	கண்மாய்	ேமலக்கால்	 ற	எல்ைக.
40.	க்கல் க் ம்	வடக் 	ேமல்பாற்	ெகல்ைக	மணல் ஞ்ைசக் ம்	வைலயன
கணமாய்	 றக்க
41.	ைரக்	எல்ைலக்	கல் க் ம்	கிளக் 	வடபாற்ெகல்ைக	அத்தியப 	ஊறணிக் ம்
ெகாத்தாம்	ெபட் 	42.	ல்	ஊறணிக் ம்	மறத்தளி	எல்ைகக் ம்	ெதற் 	 ள்ளிக்

க் ப்	ப
43.	ரினான்	ெகல்ைகயாவ 	கீள்பாற்ெகல்ைக	 த் ார்	தனி	இ ப்ைபக் ம்	ேமற்
ெதன்	பாற்ெகல்
44.	ைக	பிடாரிேசரி	ஆண் யப்	பிள்ைள	ஊறணி	வடகைர ள்பட	வடக் 	ேமல்
பாற்ெகல்ைக
45.	பாேலந்தல்	சக்கிலியன்	 ளிக் ம்	ைஷ	 ஞ்ைசக் ம்	கிளக் 	வடபாற்	ெகல்ைக
ேவளா
46.	ேனரி	 க்கிரன்பந்தி	ஊறணிக் ம்	கள் ப்பட் 	 ஞ்ைசக் ம்	ெதற்
பாேலந்தல்	பரினான்
47.	ெகல்ைக	கண்டப 	பரினான்	ெகல்ைகயான 	கீள்பாற்	ெகல்ைக	 ள்ளிக்
எல்ைலக் ம்
49.	பாைதக் ம்	வடக் 	ேமல்பாற்	ெகல்ைக	கரிச றணிக் ம்	 க் ப்
ஞ்ைசக் 	வல்
50.	லங் 	எல்ைகக் ம்	கிளக் 	வடபாற்ெகல்ைக	 ள்ளிக் 	கா க் ம்
பிறண்ைட...
51.	ஆலங் ளம்	எல்ைலக் ம்	ெதற் 	இந்த	அஞ் 	கிராமத் 	பரினான்



ெகல்ைல ள்	உள்ள ர
52.	 க் 	உள்பட	ஏந்தல்	 றவைட	நஞ்ைச	 ஞ்ைச	திட் திடல்	 ட்டம்	 ளி	நத்தம்
ெசய்த
53.	தைலப்	பாசி	ப ைக	மாவைட	மரவைட	ேமல்	ேநாக்கிய	மரங்கள்	ேநாக்கிய
கிண 	ஆத் க்கா
54.	த் க்கால்	நிதி	நிடேசப	ெசலத 	பாஷன	ஆட்சி	ஆகாய	சித்த	பாத்திய
ெமன் ெசா
55.	ல்லப்பட்ட	அஷ்ட்ட	ேபாக	ேத வாமியங்க ம்	தானாதி	வினிமய
விக்கிைறயங்க க் ேயா
56.	க்கிய	மாக ம்	சில்வரி	ெப வரி	ஏேதா...	வரி ம்	ச வ	மானியமாக	தானம்
பண்ணிக் .
57.	 த் 	பிறதானி	ம 	ேசர்ைவக்காரர்	தற்மாசனத்தில்	கிைறயத் க்
வாங் (ன)	சத்திரம்	அன்ன.
58.	தானத் 	தானம்	பண்ணிக் டத்த	சிறாமங்களில்	 ரில்	சத்திரப்பங்
விைரய
59.	75	இம்மேனந்தல்	மறவேனந்தல்	விட	ய ள் ம்	விைரயப 	90	மானிய
60.	மாக ம்	மற்ற	கிராமங்க க் 	அைர	வரியாக ம்	க ப் க்	கட் 	ேதராம
பா காவல்	கைர
61.	மீ	 ம்	ெவள்ைளக் ைட	பட்டயவரி	அங்க	 ங்க	மற் ம்	சில்வரி	ெப வரி	ஏேதா
வரி ம்	சத்திர
62.	த் க் 	ச வமானியமாக	தானம்	பண்ணி	 த்ததினாேல	ஆசந்திராற்
சஸ்தாயியாக	சந்தி
63.	ராத்திய	சந்திரப்	பிறேவசம்	வைரக் ம்	 த்திர	ப த்திர	பாரம்பைரயாக
சத்திரம்	அன்னதான ம்	64.	நடப்பிச் க்ெகாண் 	சந்திரா த்தமாக	ஆண்ட( )
பவித் க்	ெகாள்வதாக ம்	இந்தத்	தற்மதைன
65.	த	யாதா	ெமா வர்	பரிபால 	பண்ணின	ேபர்	காசியிேல	த க்ேகா யிேல
ேகா 	சிவப்பி
66.	றதிட்ைட ம்	ேகா 	பிறம	பிறதிட்ைட ம்	ேகா 	விஷ் 	பிறதிட்ைட ம்
பண்ணின	பலத்
67.	ைதப்	ெபற் 	இகத்திேல	ஆ ராேறாக்கிய ம்	 த்திரமித்திரர்கள்
கிறா(யா)தியங்க டேன	ேதேவந்திர	ே◌
68.	பாக ம்	வா(பர)த்திேல	ைவ ண்ட	பதவி ம்	அைட ம்	அைடந்தி ப்பாறாக ம்
இந்த	தர்ம
69.	த்ைத	யாதா	ெமா த்தர்	அகிதம்	பண்ண	நிைனத்த	ேபர்	காசியிேல
த க்ேகா யிேல	ஸ்ரீ
70.	கத்தி	ேகாகத்தி	பிறமகத்தி	பண்ணின	ேதாஷத்ைத	அைடந் 	இகத்திேல
மகத்தான	 ன்ப



71.	த்ைத	அ பவித் 	ஆத்தியத்திேலா	 வரவாதி	நரகத் க் 	ஏ வாய்
ேபாவாறாக ம்
72.	.....
73.	இந்த	தற்மசாதன	பட்ைடயம்	எ திேனன்	ராயசம்	தற்மராய
74.	 மரன்	ெசாக் 	ைகஎ த் .	

5.	மாங் 	ெசப்ேப 	

இந்த	ெசப்ேபட்ைட	வழங்கியவர்	மன்னர்	விைசய	ர நாத	ெபரிய	உைடயத்	ேதவர்
ஆவார்.	இதைன	கி.பி.1796-ல்	த ம ரம்	ஆதினம்	சிவஞான	ேதசிகர 	சீடரான
காசிவாசி	சைடயப்ப	தம்பிரான்	அவர்க க் 	வழங்கப்பட் ள்ள .	காசியில்
ஏற்கனேவ	மன்னர்	 த் வ கநாத	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவரால்	நி வப்பட் ள்ள
மடத்தில்	அன்னதானம்,	அபிேஷகம்	மற் ம்	வி வநாத	 வாமி	விசாலாட்சி	அம்மன்
ைஜ,	ெநய்ேவதனம்	ஆகியவற்றிற்காக	 க ர்	ப தியில்	உள்ள
க் ளத்ைத ம்,	தி ப் த் ர்	வட்டத்தில்	உள்ள	மாங் 	ஆகிய	இரண்

ஊர்கைள	தானமாக	வழங்கப்பட்டதற்கான	ஆவணம்	இ .	

1.	ஸ்வஸ்தி	ஸ்ரீமன்	மஹாமண்டேல பரன்	அரியராய	தழவி
2.	பாடன்	பாைசக் த்	தப் வார்	கண்டன்	கண்டநா 	ெகாண்
3.	ெகாண்ட	நா 	ெகாடாதான்	பாண் ய	மண்டல	ஸ்தாபனாச்சாரி
4.	யன்	ேசாழ	மண்டல	பிரதிஷ்ட்டாபனாசாரியன்	ெதாண்ட
5.	மண்டல	சண்ட	பிரசண்டன்	யீள ங்	ெகாங் ம்	யாள்ப்பா
6.	ராயன்	எம்மண்டல ங்	ெகாண் 	ெகஜேவட்ைட	ெகாண்ட ளிய
7.	ராசாதி	ராசன்	ராசபரேம வரன்	ராச	மார்த்தாண்டன்	ராச
8.	லதிலகன்	ராச	கம்பரன்	ராச	கண்டரன்	ராசாக்களி	தம்பிரசா
9.	ன்	அரசராவணராமன்	அந்தம்	பிரகண்டன்	ரத்தின	கிரீடாதிபதி
10.	ரத்தின	சிங்காசனாதிபதி	 ரிய	 ல ங்கன்	சந்திர ல	திலகன்	11.
கிைளவாளவந்தான்	கி ஷ்ணாவதாரன்	 ளந்ைத	நகராதிபன்
12.	 ல்ைல	மாலிைகயான்	வி தி	 த்திராட்சமாலிைகயா	பரணன்
13.	வீரெவண்பா	மாளிைகயான்	சிவ ைஜக் 	 ைஜ	மறவாத	வங்கி
14.	ஷாதிபன்	காைளநாயகர்	காரிய	 ரந்தரன்	ேவதாந்த	ேவதியன்
15.	ேவதியர்காவலன்	பரதநாடக	விற்பன்னன்	ெக
16.	ரிவிலாசன்	ெபாதியா	மாமைலயான்	ைவகா ைடயான்	 னல்
17.	பிரைனதாடன்	பாண் 	வளநாடன்	ெதாண் யன்	 ைறகாவலன்
18.	 ஷ்டரில்	 ஷ்டன்	 ஷ்ட	நிட் ரன்	 ஷ்ட	நிக்கிர	கபனிஸ்டா	பாலனன்	ப
19.	ட்ட	மானங்காத்தான்	பரேதசி	காவலன்	பஞ்சகதி	இ ளியான்
20	பஞ்ச	வன்ன	பாவாைடயான்	 ம் த	யாைனயான்	 ம் ரசதி 	
21.	ன்றிலான்	திக்ெகங் ம்	யாைன	ெச த்திய	ெகஜ	சிங்கம்	ேமனாட்
22.	 ப் லி	மைலகலங்கி ம்	மனங்கலங்காதான்	தாலிக்கி	ேவலி	தன்



23.	 வார்	 டன்	தளஞ்சிங்கம்	இளஞ்சிங்கம்	பைகமன்னர்	சிங்கத்
24.	ராசன்	அஷ்டதிக் 	மேனாபயங்கரன்	யிரவி	 லேசகரன்
25.	யி ளி	பாவ 	மிதித்ேத வார்	கண்டன்	ெதாட்டவராயன்	வலியச்
26.	ச வி	வழியில்	கால்நீட் 	வீரதண்ைட
27.	ேசமத்தைல	விள மி தாளினான	 வேநத	வீரன்	வன்னி
28.	யராட்டம்	தவிழ்த்தான்	ஒட் யர்தளவிபாடணன்	பஞ்சவர்ண
29.	பரிரா த்தன்	ெகாட்ட	மடக்கிய	சமர	ேகாலாகலன்	சற் ண	
30.	பாஷிதன்	சா க்காரர்	கண்டன்	சாமித்	 ேராகியன்	மிண்டன்
31.	பைடக் 	கலங்காதான்	ஏைழ	பங்காளன்	எதிரிட்ட	ம வலர்கள்
32.	சிர ரள	ெவட் 	நிைலயிட்ட	தீரன்	பரராஜேசகரன்	பர
33.	ேகசரி	பாதளவிபாடன்	அ யார்	ேவைலக்காரன்	உைபய
34.	காமரன்	கலி க	ராமன்	கன்னா	கர்ண தாரன்	ெகாற்றவர்	தி
35.	ராசாதிராசன்	ம வன்னியர்	ெகர்பம்	விளங்கிய	ராசன்
36.	மறவன்னியர்	வந் 	வணங்கியபாதன்	ம மன்னியர்	ேகசரி	ம
37.	 மன்னியர் ச லி	ெபா மன்னர்	அஞ்சிப்	 கலிடம்	ேதட	தி
38.	மைலக்காட் ச்ெசயேவெல த்ேதான்	ெக 	மன்னியர்காலாந்தகள்	சி
39.	ரி ற்க	மைல ற்க	ெசல ற்க	 ைடயான்	ஆற்றில்	பாச்சி
40.	கடலில்	பாச்சிய	மதப் லி	பல	ெமாளிெவாப்பா	பாச்சி	பா 	பதம்	சி
41.	யா	ெசகெமலாம்	 கள	ெசங்ேகால்	நடத் ேவான்	ெசங்காவி
42.	க் ைட	ெசங்காவிக்	ெகா 	ெசங்காவிச்	சிவிைகயான்	அ
43.	க்ேகதனன்	ெக டேகதனன்	வியாக்கிரம	ேகதனன்	ஸ்ரீ	மஹா	ேக
44.	தனன்	 ேலாக	ெதய்ேவந்திரன்	சத்திய	அரிச்சந்திரன்
45.	.......	விளங்கிய	தீரன்	ெகாைடக் 	கர்ண்	ெபா ைமக் 	த ம
46.	த்திரன்	வில் க் 	விைசயன்	பரிக் 	ந லன்	சாஸ்திரத் க்
47.	சகாேதவன்தமி க் 	அகத்தியன்	ஆக்கிைனக் 	 க்கிரீவன்	அழ க்
48.	வாலசீவகன்	திலத தல்	மடமாதர்	மடெல ம்	தி
49.	 ப் யச்சிங்கன்	வீரெலட் மி	விைசய	ெலட் மி	ச பாக்கிய	லட் மி	50.
தனலட் மி	ச மிய	லட் மி	கா ண்ணிய	லட் மி	ச ரிய	லட் மி
51.	கீர்த்திலட் மி	அஷ்டலட் மி	ெபா ந்திய	வீராதி	வரன்	வீ
52.	ரெகம்பீரன்	விைசய	மார்த்தாண்டன்	 ராதி	 ரன்	 ரளி	 ரன்	 ைரகள்
53.	மணிேச 	அர 	நிைலயிட்ேடான்	சிவகங்ைக	ராஜ்ய	ப
54.	ரிபாலன்	ேசாம	வா ேபயயாகிய	காசிப	ேகாத்திரத்தில்	ேஸ
55.	 க் 	அர நிைலயிட்ட	விைசய	ர நாத	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர்ர்
56.	கள்	 தான	சாசனம்	பண்ணிக்	ெகா த்தப 	கலி க	சகாப்த
57.	ம்	4867	சாலிய	வாகன	சகாப்தம்	1718	யிதன்	ேமல்
58.	ெசல்லாநின் 	நள	நாம	சம்வஸ்த்திரத்தில்	உத்திரா	வியணத்தில்
59.	 பேவைளயில்	 ஷ்யமாசம்	3தீ	 வார ம்	ச ர்தசி



60.	 ம்	 னர் ச	நட்சத்திர ம்	சசிரநாம	ேயாக ம்	வணிக	லக்
61.	கிண ம்	 ய	 பதினத்தில்	ச வ	மானியமாக	 தான	சாச
62.	னம்	பண்ணிக்	ெகா த்த	 தான	சாசன	மாவ 	ஆனயிந்ததர்
63.	மம்	காசியில்	ெகங்ைக	தீர்த்தத்தில்	வி வநாத	 வாமி	விசாலாட்சி
64.	அம்மன்	அபிேஷக	ெநய்ேவத்தியத் க் ம்	சத்திரம்	அன்னதான
65.	த மத் க் 	த ம ரம்	சிவஞான	சிதம்பர	ேதசிகர்	சீஷரான	கா
66.	சிவாசி	சைடயப்ப	தம்பிரான்	அவர்கள்	பாரிசமாக	தாம்பிர	சா
67.	சனம்	ெசய் 	ெகா த்த	கிராமமாவ 	பாண் 	ேதசத்தி
68.	ல்	 க ர்	 த்தத்தில்	க த் க்	ேகாட்ைட	நாட் ல்	 க ர்
69.	மாகாணத்தில்	 க் ளத் க் 	ெப நான்	ெகல்ைக	கண்ட
70.	ப 	கீழ்பார்ெகல்ைக	 க ர்	கண்மாய்	உள்வாயிற்க் 	ேமற்
71.	ெதன்	பார்ெகல்ைக	வடக் 	கீர ர்	எல்ைகக் ம்	சாைலக்
72.	ம்	மாங் ளக்	கா க் ம்	வடக் 	ேமல்பார்ெகல்ைக	ெப மா
73.	ேளந்தல்	எல்ைகக் 	கிழக் 	வடபார்	ெகல்ைக	ஒச்சந்
74.	தட் 	எல்ைகக் 	ெதற் 	இன்னங்ெகல்ைகக் ள்	பட்ட	
75.	 க் ளம்	கிராமம்	ேகரள	சிங்கம்	வளநாட் ல்	தி ப்பத்
76.	 ர்	தா காவில்	கிராமம்	மாங் க் 	ெப நான்ெகல்
77.	ைக	கண்டப 	கீழ்பார்ெகல்ைக	கானா ர்	 ர க் ம்	தி
78.	 விைடயாபட் 	 ர க் 	ேமற் 	ெதன்பார்ெகல்ைக	நா
79.	ட்டார்	மங்களம்	 ர க் ம்	ேகாட்ைடயி ப் 	 ர க் ம்
80.	வடக் 	ேமல்பார்க்ெகல்ைக	மணக் 	 ர க் 	கிழக் 	வட
81.	பார்க்ெகல்ைக	காைர ர்	 ர க் 	ெதற் 	இந்நாள்ெகல்ைக
82.	க் ள்	பட்ட	மாங் 	கிராமம்	இந்த	ெரண் 	கிராமம்	ெப நா
83.	ங்ெகல்ைகக் ட்பட்ட	கம்மாய்	ஏந்தல்கள்	நஞ்ைச
84.	 ஞ்ைச	திட் 	திடல்	 டவ்டம்	 ளி	நத்தம்	தி வி ப் 	பாசிப
85.	ைக	ேமல்ேநாக்கிய	மரம்	கீழ்ேநாக்கிய	கிண 	பலவரி
86.	 வார	காணிக்ைக	ெவள்ளக்ெகாைட	வரி	கீதாரவ
87.	ரி	கைரமணியம்	மற்ற	யாெதா வஸ் 	நிதி	நிச்ேசப	ஜலத
88.	பாஷாண	சித்த	சாத்திய	ெமன் 	ெசால்லச்
89.	ெசய்த	அஷ்டேபாக	ேதச் வாமியங்க ம்	சர்வமானி	90.	படாக	தான ர்வமாக
தாம்பிரசாதன	பட்ைடயம்	கட்டைள
91.	யிட்ேடாம்	ஆச்சந்திரார்க்	ஸ்தாயி	ஆக	சந்திராதித்த	சந்
92.	திர	சந்ததி	பிரேவசம்	உள்ளவைரக் ம்	எங்கள்	 த்தி
93.	ர	ப த்திர	பாரம்பைரயாக ம்	தங்கள்	சிஷ்யாள்ப
94.	ரம்பைரயாக	ஆண்ட பவித் க்	ெகாண் 	தர்ம	பரிபாலண
95.	ம்	பண்ணிக்ெகாண் 	வ வார்களாக ம்	இந்த	தர்மத்ைத	யாத
96.	ெமா தர்	பரிபாலனம்	பண்ணின	ேபர்கள்	காசியிேல



97.	ம்	கங்ைகக்	கைரயி ம்	ராேம வரத்தில்	த க்ேகா யி ம்
98.	 ம்	ேகா 	சிவலிங்க	பிரதிஷ்ைட ம்	ேகா 	வி ம
99.	ப்	பிரதிஷ்ைட ம்	விஷ் ப்பிரதிஷ்ைட ம்	ேகாதானம்
100.	 தானம்	கன்னியாதான ம்	பண்ணின	பலைன	ெப வாராக
101.	 ம்	இந்த	தர்மத்ைத	யாதாெமா தர்	அகிதம்	பண்ணினேப
102.	ர்கள்	காசிராேமஸ் ப	ரத க்ேகா 	ெகங்ைக	கைரயி ம்
103.	ேகா 	வி ம	சத்திய	மாதா	பிதாைவ ம்	அேநகங்கேகா
104.	 	காரம்	ப ைவ ம்	ெகான்ற	ேதாஷங்களில்	ேபாக	கட
105.	வாராக ம்
109.	இந்த	சாசனம்	எ திேனன்	ராயசம்
110	மாரப்பபிள்ைள	 மாரன்	ெசாக் 	 வஸ்தி	எ திேனன்
111.	சிவெகங்ைகயில்	இ க் ம்	ைதயல்	பாகம்	ஆசாரி	 மாரன்
112.	ஆ கம்	ைகெய த் 	

6.	ஆண்டான்	ேகாயில்	ெசப்ேப 	

ேசாழ	நாட் ல்	உள்ள	ஆண்டான்	ேகாயி க் 	சிவகங்ைகச்	சீைம	 த் நாட்
மீனா ர்	என்ற	ஊரிைன	தானமாக	வழங்கியதற்கான	ெசப்ேப .	இதைன
கி.பி.1799	விஜய	ர நாத	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர்	வழங்கி ள்ளார்.	
1.	ஸ்வஸ்தி	ஸ்ரீ	மன்மகாமண்டேல னர்	அரியராய	ேதளவிபாடன்	பாைசக் 	தப்
2.	 வராயர்	கண்டன்	 வராயர்	கண்டன்	கண்ட	நா 	ெகாண் 	ெகாண்ட
3.	நா 	ெகாடாதான்	பாண் 	மண்டல	ஸ்தாபனாசாரியன்	ேசாழமண்டல
4.	ப்பிறதிஷ்டாபனாசாரியன்	ெதாண்டமண்டலச்	சண்டப்பிறசண்ட	ளீள ங்	ெகா
5.	ங் ம்	யாட்பாணராயன்	பட்டண 	ெமம்ம	மண்டல ங்	கண் 	ெகஜேவட்ைட
6.	ெகாண்ட ளிய	ராஜாதிராசன்	ராசபரேம ரன்	ராசமார்த்தாண்டன்	ராஜ ல
7.	திலகன்	ராசெகம்பரன்	ராஜகண் ரவன்	ராசாக்கள்	தம்பிரான்	அர ரா
8.	வணராமன்	அந்தப்பிறகண்டன்	ரற்றின	கிரீடாதிபதி	ரற்றினசிங்காசனா
9.	திபதி	 ரிய ல	 ங்கன்	சந்திர லதிலகன்	கிஷ்ணாவதாரன்	கிைளவாள	10.
வந்ேதான்	 ழந்ைத	நகராதிபன்	 ல்ைலமா	லிைகயான்	சிவ ைச	 ைச
11.	மறவாத	வங்கி	ஷாதிபன்	காைள	நாயகர்	காரிய	 ரந்திரன்	ேவதாந்த	ேவதிய
12.	ன்	ேவதியர்	காவலன்	பரத	நாடக	விற்பன்ன.....சங்கீத
13.	வித்யாவிேனாதன்	கைல	ெதரி ம்	விற்பன்னன்	ெக ளி	விலாசன்	ெபாதியமா
14.	மைலயான்	வய்ைகயா ைடயான்	 னல்	பரைளய	நாடன்	பாண் 	வளநாடன்
15.	ெதாண் (த் )யந்	 ைறகாவலன்	 ஷ்டரில்	 ஷ்டன்	 ஷ்டநிக்கிரகன்	சிஷ்ட
16.	ர்பரிபாலனன்	பட்டமானங்காத்தான்	பரேதசி	காவலன்	பஞ்ச	ெகதியி ளிராய
17.	ன்	பஞ்சவற்னன்ப்	பாவாைடயான்	 ம்மதயாைனயான்	 ம் ரச	தி ன்றிலா
18.	ன்	திக்ெகங் 	மாைண	ெச த்திய	ெகஜசிங்கம்	ேமனாட் ப் லி	மைலகல
19.	ங்கி ம்	மனங்கலங்காதான்	தாலிக்கிேவலி	தண் வார்	 ண்டன்	தளசி



20.	ங்க	மிளஞ்சிங்கம்	பைகமன்னற்	சிங்கத் ைர	ராசன்	அஷ்டதிக் 	வி
21.	ைசயன்	யிரவி லேககரன்	யி ளிபாவ 	மிதித்ேத வாற்	கண்டன்	ெகாட்ட
22.	வாற்ந்தவ	(ஞ்)சாதான்	வலியச்ச வி	வழியில்கால	்நீட் 	வீரதண்ைட	ேச
23.	மத்தைல	விளங் ந்	தாளினான்	 வேன	 வீரன்	வன்னியராட்டந்
24.	தவிழ்த்தான்	ஒட் யற்தளவிபாடன்	பஞ்ச	வற்ன்ன	பரி	ரா த்தர்	ெகா
25.	ட்டமடக்கி	சமரேகாலாகலன்	சற் ண	 பாஷிதன்	சா ககாறாகண்டன
26.	சாமித் ேராகியர்	மிண்டன்	அைடக்கலங்காத்தான்	ெயைழபங்காழன்	எதிரி
27.	ம வலர்கள்	சிரம்	ெவட் 	நிைலயிட்ட	தீரன்	பரராஜேசகரன்	பரராஜ	ேகஸரி
28.	பரதளவிபாடன்	அ யாற்	ேவைளக்காறன்	உபயசாமர	உல்லாசன்	நளினக்காற
29.	ன்	ெகாட்டமடக்கிய	வய்யாளி	நாராயணன	்கலி கராமன	்கற்றா தாரன்	ெக
30.	த்தவர்தி னிக்கி	சிகராசன்	ம மன்னி
31.	யகப்பம்	விளங்கிய	ராசன்	ம மன்னியர்
32.	வந் வணங்கியபாதன்	மன்னியர்ேகசரி	ம மன்னியர்	ெகப் லி	ெபா
மன்னரஞ்
33.	சிப்	 கலிடந்ெத த்	தி மைல	காட் ல்ெசவ்	ேவெல த்ேதான்	ெக மன்னர்கா
34.	லாந்தகன்	கிரி ற்கமவ(னி) ற்கம்ஜல	 ற்க ைடயான்	ஆற்றில்	பாச்சி
கடலில்
35.	ப்பாச்சிய	மதப் லி	பழெமாழி	தவ(றா)ப்பாகபத	மகிைமயாய்	ெஜகெமல்லாம்	 க
36.	ழ்ச்ெசங்ெகால்	நடத் ேவான்	ெசங்காவிக் ைட	ெசங்காவிக்ெகா 	ெசங்கா
37.	விச்சிவிைகயான்	அ மேகதனன்	ெக ட	ேகதனன	்ஸிம்ஹேகதனன	்மீனேக
38	தனன்	 க் ட	ேகதனன்	 ேலாக	ெதேவந்திரன்	சத்திய	அரிச்சந்திரன்
அன்னக்ெகா
39.	 விளங்கிய	தீரன்	ெகாைடக் க்	கற்னன்	ெபா ைமக் த்	தற்ம த்திரன்	மல்
40.	 க் 	விமேசனன்	வில் க் 	விைசயன	்பரிக் 	ந லன்	சாத்திரத் க் 	சகா
41.	ேதவன்	தமி க்( )கத்தியன்	ஆக்கிைணக் ச்	 க்கிறீபன்	அழ க்
வாலசீவ
42.	ன்	திலத தல்	மடமார்	மய ற் 	மடெல ம்	தி ப் ய கன்	விரெல
43.	ட் மி	விைசயெலட் மி	ச பாக்கிய	ெலட் மி	அஷ்டல ிமி	ெபா ந்திய
44.	வீராதிவீரன்	வீரெகம்பீரன்	விைசய	மாத்தாண்டன்	 ரநிற் ரன் ைர
45.	கள்	சிகாமணி	ேச க்கர 	நிைல(யி)	ட்ேடான்	சிவெகங்ைக	ராஜ	பரிபாலகரா
46.	ன	அ பதி	ெகஜபதி	தனபதி	நரபதி	ரவி லபதி	அன்னதான	ேசாமவாச க
47.	யாகிய	காசிப	ெகாத்திரத்தில்	ஸ்ரீமீ 	அர 	நிைலயிட்ட	 த் 	விைசயெர
48.	நாதப்	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவரவர்கள்	 தான	சாஸனம்	பண்ணிக்	ெகா த்த
49.	ப 	சாலியவாகன	சகாத்த	1711	கலி காதி	4000	யிதின்	ேமல்
50.	ச்ெசல்லா	நின்ற	ச மிய	நாமலம்	வற்ரத்தில்	உத்தராயணத்தில்
51.	 வில்	பங் னி	(மீஉ)	ய 	தீ வ	பட்சத் 	நவமி	நாழிைக	7க் 	ேமல்
52.	தசமி ம்	 வார ம்	 னர் சம்	யக(னாழி)	ேமல்ப்	 ச	நட்ெசத்திர ம்	 கற்ம



நாம
53.	ெயாக ம்	க லவாகரண ம்	யிப்ப 	ெகாற்ற	 பெயாக	 பதினத்தில்	 தான
54.	சாஸநம்	பண்ணிக்	ெகா த்த 	 தான	சாஸநமாவ 	ெசாழேதசத்தில்	க
55.	வாய்க்கைரத்	ெதன் த் க் ப்	பிறிதிநாம	மாகிய	
ஆண்டாங்ேகாவில்

56.	ெசம்பிநாத வாமி	சிவேசகரியம்ம க் ச்	சி வயலிலி க் ம்	சிவேகாத்தி
57.	ரத்தில்	 டைல த்தாபிள்ைள	மகன்	அட்டவைண	மாயாண் யாபிள்ைள
கட்டைள!
58.	காலசந்திப்	 ைசக் ச்	ச வமாணிபமாகப்	 தான	சாஸநம்
பண்ணிக்ெகா த்த
59.	க்ெஷந்திரமாவ 	பாண் 	ெதச(த்★)தில்ச்	சிவெகங்ைகச்	சீைமச்	சாக்ைகத்
தா
60.	கா	 த் னாட் 	மாகாணத்தில்	மீனாப் க் 	ெப னான்	ெகல்ைக	கண்டப
61.	எல்ைகயாவ 	கீழ்பாற்ெகல்ைலயாவ 	சைடயாமங்கலங்	கணவா ள்	த்
62.	தரவில்	நிற் ங்	கடப்பமரங்க க் ங்	கட்ைடப் ளிக் 	ெமற் த்	ெதன்பா
63.	ற்ெகல்ைகயாவ 	ெமற்ப 	கணவாய்த்	ெதன்கைடக்	ெகாம் க் ளக்கா
64.	க் 	வடக் 	ெமல்பாற்ெகல்ைலயாவ 	 ணக்கைரச்சி	 றணியாக்கி	 ைல
65.	க் ம்	வா(கா)ன்	ெசய்க்	கீழ்வரப் க் ங்	கிழக் 	வடபாற்க்	ெகல்ைலயாவ
66.	மீனாப் ர்	திடல்	பிள்ைளயார்	ேகாவி க் ம்	ெமல்ப்ப ம்	பளச்ெசய்
67.	வடவரப் ந்	ெதற் 	இன்னான	்ெகல்ைகக் ட்	பட்ட	மீனாப் ர்	ஊர 	 ர
68.	 க் ள்ள	நஞ்ைச	 ஞ்ைச	திட் த்திடல்	 ட்டங் ழி	நத்தஞ்	ெசய்த்தைல.
69.	மாவைட	மரவைட	ேமெனாக்கிய	மரங்	கீள்ேனாக்கி	யகிண 	பாசி	ப ைகயா
70.	ற் க்கால்	 ற் க்கால்	நீதிநிட்ெசப	ெசலத 	பாஷாணா	 ிணகா(ஜி)	சி
71.	த்தசாத்திய	ெமன் 	ெசால்லச்	ெசய்த	அஷ்ட்ட	ெபாகேத	 வாமிய
72.	ங்க ம்	..........	விக்கிறயங்க க் க் ம்	ெயா...மாகச்	ச வ
73.	மாணிபமாய்	ஷாநராவநம்	பண்ணிக்	ெகா த் 	மாயாண் யாபிள்ைள
74.	யத்தாேன	கிறாமங்	கா 	ெகாண் 	பாளாயி க் றைதச் ைத	பண்ணி
75.	ைவய்த் 	ெகாவி க் த்	தன்	கட்டைளகால	சந்திப்	 ைச ந்	தி ப்பணி ம்
76.	நடப்பிவிச் க்ெகாண் 	கிறாமத் 	விசாரைண ங்	கட்டைளவிசாரைண ம்
பாரம்
77.	பைரயாகத்	தாேன	விசாரித் க்	ெகாண் 	கிறாமவிசாரைண
கடைனவிசாரைண	78.	க் க்	கிறாமத் 	ேமல்வார	ஊதியத்தில்	நித்தியெமா
பண ங்	கிறாமத் 	ந
79.	ஞ்ைச	 ஞ்ைச	நிலெமல்லாம்	பண்ைண	பாதி	 பாதியாகப்	பிறித் 	பாதிநில
80.	த்தில்	தன்	ஏர்	ைவத் 	விவசாயஞ்	ெசய் 	அதில்	வ ற	 வாரம்
81.	கட்டைளயாக	ெவ த் 	ெகாண் 	ஆசந்தராற்க	ஸாயியாகச்	சந்திரம



82.	தித்தி	சந்திரப்	பிறெவச ள்ளவைரக் ங்	கல் ங்	ெவரி ம்	 ல் ம்	 மி
83.	 ம்	உள்ளவைர ம்	 த்திரப த்திரபாரம்	பாெரயாகக	்ெகாவில்	கட்டைள
84.	ப் ச	ெநய்வதன ந்	தி ப்பணி 	நடப்பிவிச் க்	ெகாள
85.	க்கட்டைளயிட்ெடா	மிந்தத்	தன்மத்ைத	யாெதா ெமா தர்	பரிபாலனம்	பண்
86.	ண்ணினேபற்கள்	காசியிெல ம்	ெகங்ைகக்	கைரயிெல ம்	இராமீ ரந்த
87.	 க்ெகா க்	கைரயிெல ங்	ெகா 	சிவலிங்கப்	பிரதிட்ைட ம்	ெகா
88.	 	பிறமப்பிறதிட்ைட ங்	ேகா 	ேகாதான	 தானம்	பண்ணின	பல
89.	ைன 	மைடவராக 	யிந்தத்	தன்மத் க் 	யாதாெமா 	(த★)தர்	அகீதம்ப
90.	ண்ணினேபர்கள்	காசியிேல ம்	ெகங்ைக	கைரயிேல 	ராெம.
91.	 ரந்	த க்ெகா ய ல ங்	ேகா 	பிரமத்தி ம்	மாதாபிதாைவ
92.	 ங்	ெகா 	காராம்ப ைவ ங்	ெகான்ற	ெதாஷங்கிளிற்	ெபாவா
93.	ராக 	..................
94.	...................
95.	யி க் 	மன்னப்பத்தற்	மகன்	வீரப்பபத்தன்	 க	லிகிதம்	(11★)	

7.	ேவட்ைடக்காரன்பட் 	ெசப்ேப 	

இந்தச்	ெசப்ேபட் ைன	வழங்கியவர்	சிவகங்ைகச்	சீைமயின்	இ தி	மன்னரான
த் 	விைசய	ெர நாத	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர்	அவர்கள்.	24.1.180

ேததியன் 	வழங்கிய 	ஆ ம்.	சிவகங்ைகச்	சீைமயின்	கிழக்
கடற்கைரையெயாட் 	வடக் 	ெதற்காக	அைமந் ள்ளேச மார்க்கத்தில்
ேவட்ைடக்காரன்	பட் யில்	அைமந் ள்ள	சின்னணமட	தர்மத்திற்காக	அமராவதி
மாகாணத்தில்	உள்ள	தாணாவயல்	என்ற	ஊரிைனச்	சர்வமான்யமாக
வழங்கியைதக்	 றிக் ம்	ஆவணம்	இ .	

1.	ஸ்வஸ்திஸ்ரீமன்	மஹாமண்டேல பரன்	அரியராயர்தளவிபாடன்
2.	பாைசக்கி	தப் வராயர்	கண்டன்	கண்ட	னா 	ெகா
3.	ண் 	ெகாண்டனா 	ெகாடாதான	்பாண் மண்டல	பிரபனாசாரி
4.	யன்	ேசாளமண்டல	பிரதிஷ்டாபனாசாரியன்	ெதாண்டமண்ட
5.	ல	சண்டப்பிறசண்டன்	ஈள ம்	ெகாங் ம்	யாப்பினராயன்
6.	பட்டண ம்	ெயம்மண்டல ங்	கண் 	ெகச	ேவட்ைட	ெகாண்ட
7.	 ளிய	ராசாதிராசன்	ராசபரேம வரன்	ராசமாத்தாண்டன்	ரா ச
8.	லதிலகன்	ராசெகம்பீரன்	ராசகண் ரவன்	ராசாக்கள்	தம்பிரான்	அரச
9.	ராவணராமன்	அந்தம்பிறகண்டன்	ரற்றின்	கிரீடாதிபதி	ரற்றின.	சி
10.	ங்காசனாதிபதி	 ரிய ல ங்கன	்சந்திர ல	திலகன்	சிஷ்ட்டனா
11.	வதாரன்	 லிவாளவந்ேதான்க்	 ளந்ைத	நகராதிபன்	 ல்ைல	மாவி
12.	ைகயான்	வி தி	 த்திராச	மாவிைகயாபரணன	்வீராவண்பாமாைலய
13.	ன்	சிவ ைச	 ைச	ம வாதங்கிஷாரதியன்	காைள	நாயகர்	கா
14.	ரிய	 ரந்தரன்	ேசந்த	ேவதியன்	ேவதியர்	காவலன்	பரதநாடக	விற்



15.	ப்பன்னன்	சங்கீத	சாகித்திய	வித்தியாவிேனாதன்	கைலெதரி ம்	விற்ப்ப
16.	னன்	காமிநிகந்தர்ப்பன்	ெக ளிவிலாசன்	ெபாதியமாமைலயான்
17.	வய்ைகயா ைடயான்	 ைறபிரளயநாடன்	பாண் யவளநாடன்	18.
ெதாண் யந் ைற	காவலன்	 ஷ்ட்டரில	் ஷ்டன்	 ஷ்ட்ட	ெநட் ர
19.	ர்	கண்டன்	சிஷ்ட்ட	பரிபாலன்	பட்டமானங்	காத்தான்	பரேதசி	காவலன்	பஞ்ச
20.	கதியி ளியான்	பஞ்சவற்ண	பாவாைடயான்	 ம்மத	யாைனயா
21.	ன்	 ம் ரசதி 	 ன்றிலான்	திக்ெகங் ம்	யாைன	ெச த்திய	ேதவ
22.	ன்	ேமனாட் ப் லி	மைலகலங்கி ம்	மனங்கலங்காதான்	தாலிக் ேவலி
23.	தண் வார்	 ண்டன்	தளஞ்சிங்க	மிளஞ்சிங்கம்	பைகமன்னர்	வண
24.	ங் 	 ைரராசன்	அட்டபதிக் ம்	விைசயன்	ரவி லேசகரன்	யி
25.	 ளி	பாவ 	மிதித்ேத வார்	கண்டன்	ெதாட்டவாரந்தவறாதான்	வலியச்ச
26.	 வி	வளியில்க்	கால்நீட் 	வீரதண்ைட	ேசமத்தைல	விளங் மி
27.	பரதன	விபான்	பஞ்சவர்ணம்	பரிரா த்தர்	ெகாட்டமடங்கிய	சம
28.	பரதன	விபாடன்	பஞ்சவர்ணம்	பரிரா த்தர்	ெகாட்டமடக்கிய	சம
29.	ர	ேகாலாகவன்	சற் ண	பாஷகன்ச்	சா க்காரர்	கண்டன்	சாமத்
30.	ராசியன்	மிண்டன்	 ரகேரவந்தன்	அைடக்கலங்
31.	காத்தான்	ஏைளவர(ன்)	தாளினான	்எதிரிட்ட	ம வயர்கள்	சிர கள்
32.	ெவட் 	நிைலயிட்டதீரன்	பரராஜேசகரன	்பரராஜ	ேகசரி	பரதளவி
33.	பாடன்	அ யார்ேவைளக்காரன்	உைபயசாமர	உல்லாசன்	நளின
34.	க்காறன்	ெகாட்டமடக்கி	ைவயாளி	நாராயணன்	கலி காரமன்	கர்
35.	னா தாரன்	கதிெசரிப்	 தவிெஞாற்க வனா	எ மாத்தின
36.	 டன்	அணிந்ேதான்	ெகாற்றவன்	திர னிக்கி	(கிக)	ராசராசன	்ம
37.	மன்னியர்	கற்பம்	விளங்கியராசன்	ம மன்னியர்	வந் 	வணங்
38.	கியபாதன்	மன்னியர்ேகசரி	மன்னியர்	மதப் வி	ெபா மன்னரஞ்சிப்	
39.	களிடந்ேத த்	தி மைல	காட் ல்	ெசவ்ேவெல த்ேதான்	ெக மன்ன
40.	ர்க்	காலாந்தகன்	கிரி ற்க் ம்	வன 	ற்க் ம்	ெசல ற்க்க ைடயான்	ஆற்றிற்
41.	ப்பாச்சி	கடலில்	பாச்சிய	மதப் லி	பைகமாளி	தவாப்ப...	42.	மயாய்
ெசகாமல்லாம்	 களச்	ெசங்ேகால்	நடத் ேவான்	ெசங்காவி
43.	க் ைட	ெசங்காவிக்ெகா 	ெசங்காவிச்	சிலிைகயான்	அ மேகதனன்
44.	ெக ட	ேகதனன்	வியாக்சிரமேகதனன்	விற்ேகதனன்	மீன்ேகதனன்
45.	 க் டேகதவன்	நிமிலிேகதனன்	 ேலாகேதேவந்திரன்	சக்தி	அ
46.	ரிச்சந்திரன்	அன்னக்ெகா 	விளங்கிய	தீரன்	 ைடக் 	கர்னன்	ெபா
47.	ைமக் 	தர்ம த்திரன்	மல் க் 	வீமேசனன்	வில் க் 	விைசயன்
48.	பரிக் 	ந லன்	சாஷ்த்திரத் க் ச்	சகாேதவன்	தமி க் 	அகஷ்த்தியன்
ஆக்
49.	கிைணக் 	 க்கிரீவன்	அள க் 	வாலசீவகன்	திலக தல்	மடமாதர்	ம
50.	டால ம்	தி ப் ய கன்	வீரெலட் மி	விைசயெலட் மி



51.	ச பாக்கியெலட் மி	தான்யெலட் மி	ெசளமியாலட் மி	கா ண்ய
52.	ெலட் மி	கீர்த்திபெலட் மி	அஷ்ட்டெலட் மி	ெபா ந்திய
53.	வீரன்	வீரெகம்பீரன	்விசயமார்த்தாண்டன	் றனிச	 றன்	 ைண
54.	ரகன்	சிகாமணி	ேச க் 	அர 	நிைலயிட்ேடான்	சிவெகங்ைக	ஐ
55.	ய	பரிபாலகரான	அ பதி	ெகஷபதி	தனபதி	நரபதி	ரவி லபதி	அன்ன
55.	தானேகாம	வா ேபயராகிய	காசிப்	ேகாத்திரத்தில்	ஸ்ரீம 	அர
56.	தானேகாம	வா ேபயராகிய	காசிப்	ேகாத்திரத்தில்	ஸ்ரீம 	அர
57.	நிைலயிட்ட	விைசய	ெர னாத	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவரவர்கள்	 மி
58.	தான	சாசனம்	பண்ணிக்ெகா த்தப 	சாலியவாகன	சகாத்தம்	

இரண்டாம்	பக்கம்

59.	1721	கலி கம்	1900	யிதின்ேமல்	ெசல்லாநின்ற	மங்கள
60.	நாம	சம்வத்சரத்தில	்உத்திராயணத்தில	்ேஹமந்தரி வில	் :"
61.	14தீ	 க்கிரவார ம்	ச ர்த்ெதசி ம்	உத்திராட	நச்ெசத்திர ம	பரிநா
62.	ம	ேயாக ம்	ச னிவாகரண ம்	யிப்ப 	 ய	 பதினத்தில்	 தா
63.	ன	சாதனம்	பண்ணிக்ெகா த்தப 	 தான	சாதனமாவ 	ேச 	மாற்க்
64.	கத்தில்	ேவட்டக்காரன்பட் யில	்சின்ணன	மட ம்	அக்கிரா
65.	ம்	கட் 	திடாகம்	பிறதிஷ்ட்ைட ம்	ெசய் 	தண்ணிர்ப்பந்தல்	நந்தவ
66.	ரன ம்	ைவய்த்தி க்கிற க் ம்	சாதனம்	ெசய் 	ெகா த்த	கிறாமமாவ
67.	 	பாண் 	ேதசத்தில்	ேகரளசிங்க	வளநாட் ப்	பாச்சலில்	ேதனா
68.	த் ப்	ேபாக்கில	்அமராபதி	மாகாணத்தில்	 ர்	உள்க்கைடயில்தாணா
69.	வய க் 	ெப நாங்ெகல்ைக	கன்றப 	ெயல்ைகயாவ 	கீள்பாற்கி
70.	கல்ைக	ெசட் 	கன்மாய்க் 	ேமற் 	ெதன்பாற்க்ெகல்ைக	கலிப்
71.	லி	எல்ைலக் 	வடக் 	ேமல்பாற்க்ெகல்ைக	 ர்	அைடயவள
72.	ஞசான்	கா க் ம்	கங்கா	ெபாய்ைகக் ம்	கிளக் 	வடபாற்க்ெகல்ைக	உய்ய
73.	ெகான்டான்	வய க் ம்	ெதற்க் 	இன்னாங்ெகல்ைகக் ள்ப்பட்ட	தா
74.	ணாவயல்	நஞ்ைச	பிஞ்ைச	திட் 	திடல்	 ட்டங் ள	நத்தர்	
ெசய்த்தைல	மாவ
75.	ைட	மரவைட	ேமல்ேநாக்கிய	மரம்	கீள்ேநாக்கிய	கிண 	பாசிப ைக
76.	ஆற் க்கால்	ஊத் க்கால்	நிதி	நிேசஷ 	ெஜயத 	பாஷன 	77.
ணியாகாம்ய	சித்த	சாத்தியெமன் 	ெசால்லச்	ெசய்த	அஷ்ட்ட	ேபாக
78.	ேதஜ	 வாமி
79.	யங்களிம்	ம
80.	டம்	தண்ணீ	81.	ர்	பந்தல்	நந்தவனம்	பணிவிைட க் 	கிறாமம்	ஆக	தானா
சா
82.	சனம்	பண்ணிக்	ெகா த்த னாேல	ஆச்சந்திராற்கத்	தாயி	ஆக	சந்திர



83.	ரதித்தவைர	சந்திராதித்	தம்	பிரேவச ள்ளவைரக் ம்	 த்திராப த்
84.	திர	பாரம்பைரயாக	ஆச்சந்திரார்க்கமாக	ஆண்ட பவித் க்	ெகாள்
85.	வாராக ம்	யிந்த	தற்மத்ைத	யாராெமா த்தர்	பரிபாலனம்	பண்ணின	ேப
86.	ற்க் 	காசிேல ம்	ெகங்ைகக்	கைரயிேல ம்	ராேம பரந்த க்
87.	கா யிேல ம்	ேகா 	சிவலிங்கப்	பிறதிஷ்ட்ைட ம்	ேகா 	வி
88.	 ம்மப்	பிரதிஷ்ட்ைட ம்	ேகா 	விஷட் 	பிரதிஷ்ைட ம்	ேக
89.	ர 	ேகாதான ம்	 தானம்	கன்னிகா	தான ம்	பண்ணின	பல
90.	ைனயைடவாராக ம்	யிந்த	தற்மத் க் 	யாதாெமா த்தர்	அகிதம்
91.	பண்ணின	ேபர்கள்	காசியிேல ம்	ராேம பரந்த க்ேகா
92.	 யிேல ம்	ெகங்ைகக்	கைரயிேல ம்	ேகா 	வி மகத்தி
93.	ம்	மாதா	பிதாைவ ம்	அேனகங்ேகா 	காறாம்	ப ைவ
94.	 ம்	ெகான்ற	ேதாஷங்களிப்	ேபாகக்	கடவராக ம்	உ	

8.	காளத்தி	ஏந்தல	்ெசப்ேப 	

மன்னர்	 த் வ கநாத	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர்	அவர்கள்	கி.பி.1767-ல்
தி வாவ ைற	பண்டாரசன்னதியில	்அம்பலவாண வாமி	 ைஜக் ம்	மேகஸ்வர
ைஜக் மாக	சிவெகங்ைகச்	சீைமயில	்உள்ள	காளத்தி	ஏந்தல்	என்ற	ஊரிைன

சர்வமான்யமாக	வழங்கியைத	 றிப்பி வ 	இந்த	ெசப்ேப )	

1.	 வத்தி	ஸ்ரீமன்	மகாமண்டேல பரன்	அரியராயிர	தள
2.	விபாடன்	பாைசக் த்	தப் வராயிர	கண்டன்	 வராயி
3.	ர	கண்டன்	கண்டநா 	ெகாண் 	ெகாண்டநா 	ெகா
4.	டாதான்	பாண் ய	மண்டல	தாபனாச்	சாரியன்	ேசாளமண்
5.	டல	பிரதிட்ட	பாணாசாரியன்	ெதாண்ட	மண்டல	சண்டப்பி
6.	ரசண்டன்	ஈள ம்	ெகாங் ம்	யாள்ப்பான ம்	எம்மண்டல
7.	மழித் க்	ெகசேவட்ைட	ெகாண்ட ளிய	ராசாதி	ராசன்
8.	ராச	பரேம ரன்	ராசமார்த்தாண்டன்	ராச ல	திலகன்	ராய
9.	ரா த்த	மிண்டன்	மன்னரில்	மன்னன்	ம வலர்	ேகசரி
10.	 ட்டரில்	 ட்டன்	 ட்டநிட் ரன்	சிட்ட	பரிபாலனன்
11.	ஒட் யர்	ேமாகந்தவிழ்த்தான்	 க்கர்	தள	12.	டனன்	வலியச்	ச வி	வலியக்
கால்	நீட் 	தாலிக்
13.	ேவலி	இளஞ்சிங்கம்	தளஞ்சிங்கம்	ைவைக	வளநாடன்	ஆ
14.	ற் ப்	பாய்ச்சி	கடலிற்பாய்ச்சி	ேச நகர்	காவலன்	ேச
15.	ல ரந்தரன்	இராமநாத வாமி	காரிய	 ரந்தரன்	சிவ
16.	 சா	 ரந்தரன்	பரராசசிங்கம்	பரராச	ேகசரி	பட்டமா
17.	னங்காத்தான்	பரேதசிகாவலன்	ெசாரி த் 	வன்னிய
18.	ன்	ேகா 	 ரியப்	பிரகாசனி	ெதாண் யந் ைறக்	காவல
19.	ன்	இந் ல	சர்ப்பெக டன்	இவளி	பாவ 	மிதித்ேத



20.	வார்கண்டன்	நவேகா 	நாராயணன்	பஞ்சவர்ண
21.	ப்பாவாைட ைடேயான்	 ட்ட	நிக்கிரக	சிட்ட	பரிபா
22.லனன்	அஷ்டெலட் மி	வாகன	நித்திய	கலியாணம்	ம
23.	 ல	வங்கிசன்	சாமித்	 ேராகியின	்மிண்டன்	கட்டா
24.	ரி	சா வன	்அைடக்கலங்காத்தான்	தாலிக் 	ேவலி	ரண
25.	ேகசரி	ரணகிரீ 	சங்கீத	சா ச்சிய	வித்யா	விேனாதன்
26.	ெசங்காலிக் ைடயான்	ேசமத்தைல	வி 	விளங்
27.	 	மி தாளினான்	நரேலாக	கண்டன்	ெபா ைமக் த்த
28.	ன்மர்	வில் க் 	விைசயன்	மல் க் 	வீமன்
29.	பரிக் 	ந லன்	சாத்திரத் க் 	சகாேதவன்
30.	ெகாைடக் 	கர்ணன்	அறி க் 	அகத்தியன்
31.	தனத் க் 	 ேபரன்	அ மக்ெகா 	ெக டக்	ெகா
32.	 	 லிக்ெகா 	யாளிக்ெகா 	சிங்கக்	ெகா 	மகரக	்ெகா
33.	மதப் லி	காரியங்காத்தான்	தி ச்சிங்கா	சனத்திேல
34.	தி மகள்	தைலேபாற்றி	ராச்சிய	பரிபாலனம்	பண்ணி
35.	அ ளா	நின்ற	சாலிவாகன	சகாத்தம்	1689க் 	இதன்
36.	ேமல்	ெசல்லாநின்ற	ச வத்தி	உ 	ைவகாசி	ஸ்ரீ	
37.	16	தீ	 க் றவார ம்	ச ர்தசி ம்	அ ஷநட்ெசத்திர
38.	சித் க்கலதான ம்	ெபற்ற	 பதினத்தில்	ஸ்ரீம 	அர நி
39.	ைலயிட்ட	விைசய	ர நாத	சசிவர்ண	ெபரிய	உைடயாத்
40.	ேதவரவர்கள்	 த்திரன்	 த் 	வ கநாதெபரியஉ
41.	ைடயாத்	ேதவரவர்கள்,	தி வா ைற	பண்டாரச்
42.	சன்னதியில்	அம்பலவாண வாமி	 ைசக் ம்	மேக
43.	 ர	 ைசக் ம்	த மசாதனப்	பட்டய ம்	 த்தப
44.	பட்டயமாவ 	கிராமம்	காளத்திேயந்தல்	 வாபத்திக்
45.	 	வடக் 	ஆலன்வயல்	ஆய் ளத் 	எல்ைகக் ம்
46.	ெதற் 	ஆலன்வயல்	ெந ங்கைரக் 	ேமற் 	வண்
47.	வடவாசிக் ம்	கிளக் 	யிந்தப்	ெப நாங் ெயல்ைகக்
48.	உள்பட்ட	நிலம்	நஞ்ைச	 ஞ்ைச	மாவைட	மரவைட
49.	திட் 	திடல்	நிதி	நிச்ேசபம்	உள்ளிட்ட	கிராமத்தில்	வரி
50.	யிைற	உள்ளிட்ட	பாளிய ம்	ச வமானியமாக	ச
51.	ந்திராத்தித்த	உள்ளவைரக் ம்	பரம்பைரயாகக்
52.	ெகாண் 	த மபரிபாலனம்	பண்ணிக்ெகாண் 	53.	ெகாண்
அரண்மைனக் க்	கட் க் த்தைகயாக	 	1க் 	கலிப்பணம்	50
54.	ெபா ப் 	பணம்	ெகா த் 	ச வமானியமாகக்	ைகயா க்
55.	ெகாண் 	த ம	பரிபாலனம்	பண்ணிக்	ெகாண்
56.	 ப்பார்களாக ம்	யிந்த	த மத்ைத	யாதாெமா வன்



57.	வர்	பரிபாலனம்	பண்ணின	ேபர்காசியிேல ம்
58.	ேச விேல ம்	ஆயிரம்	சிவலிங்கப்	பிரதிட்ைட
59.	 ம்	ஆயிரம்	பிரம்ம	பிரதிட்ைட ம்	ஆயிரம்	கன்னிகா	தா
60.	னம்	ேகாதான	 ண்ணிய 	ெப வார்களாக
61.	 ம்	யிந்த	த மத் க் 	அயிதம்	பண்ணின	ேபர்
62.	காசியிேல ம்	ேச விேல ம்	ஆயிரம்	காரான்	ப
63.	மாதா	 யிவர்கைள	வைத	பண்ணின	ேதாசத்தி
64.	ேல	ேபாவாங்களாக ம்.	

9.	ஆச்சாங் 	ெசப்ேப 	

கி.பி.1742ல்	மன்னர்	 த் 	வ கநாதப்	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவரவர்கள்	ெபயரால்
ெபாறிக்கப்பட் ள்ள	இந்தப்	பட்டய ம்	அர நிைலயிட்ட	சசிவர்ணப்	ெபரிய
உைடயாத்	ேதவர்	அவர்களால்	வழங்கப்பட் 	இ த்தல்	ேவண் ம்.	ஏெனனில்
சிவகங்ைகச்	சீைம	தன்னரசின்	 தல்	மன்னரான	இவர்	கி.பி.1728	 தல்
கி.பி.1749	வைர	அர 	கட் லில்	அமர்ந் 	ஆட்சி	ெசய் ள்ளார்.	
இந்தப்	பட்டயம்,	இராேம வரம்	தி க்ேகாயில்	இராமநாத	 வாமிக் 	நித்ய	 ைஜ
ெசய் ம்	பணியில்	இ ந்த	பிரபாகர	 க்கள்	என்பவ க் 	சிவகங்ைகச்
சீைமயில்	உள்ள	ஆச்சாங் 	என்ற	கிராமத்ைத	தானசாசனம்	பண்ணிக்
ெகா த்ததாக	ெதரிவிக் ம்	ஆவணம்	இ .	

1.	உ	ஸ்ரீ ன்	மகா	மண்டேல ரன்	அரியிர	தள	விபாட
2.	ன்	பாைசக் த்	தப் வராயிர	கண்டன்	கண்டனா 	ெகாண் 	ெகா
3.	ண்டனா 	ெகாடாதான்	பாண் 	மண்டலத்	தாபனாசாரியன்	ேசா
4.	ழ	மண்டலப்	பிறத்திட்டனாசாரியன	்ெதாண்ட	மண்டலச்ச
5.	ண்டப்	பிறசண்டன்	 வ	ெத ண	பச்சிம	உத்திர	ச த்தி
6.	ர	ஈள ங்	ெகாங் ம்	யாள்ப்பாணம்	எம்மண்டல
7.	மளித் க்	ெகசேவட்ைட	ெகாண்ட ளிய	ராசாதிராச	
8.	ன்	இராசபரேம ரன்	இராசமாத்தாண்டன்	இராசெகம்
9.	பிரனான	ெசாரி த் 	வன்னியன்	வன்னியராட்டந்	தவந்தா
10.	ன்	பஞ்ச	வற்னன்	ரா த்தர்	கண்டன்	வி 	அந்தம்பிற	கண்ட
11.	ன்	சா க்காறர்	கண்டன்	சாமித் ேராகியன	்மிண்டன்	 ரகேர
12.	வந்தன்	 ங்க	ரா த்தன்	ேதைவ	நகராதிபன்	ேச 	 லார
13.	ட்சா	 ரந்தரன்	இராமனாத	 வாமி	காரிய	 ரந்தரன்	சிவ
14.	ைச	 ைச	மறவாத	வங்கி	ேமற்ப 	நராதிபதி	அைடக்கலங்	காத்த	15.	வன்
விைரயாத	கண்டனில்	விளங்கிய	தீரன்	எதிரிட்ட	ம
16.	வலர்கள்	சிர ள	ெவட் 	நிைலயிட்ட	தீரன்	ெசங்காவி	 ைடயா
17.	ன்	பரராசேகசரி	இரவி	 ல	ேசகரன்	 வேநக	வீரன்	அரச	ராவண	ரா



18.	மன்	அ யார்	ேவைளக்காறன்	பரதள	விபாடன்	உரிேகால்	 ரதா
19.	ணன	்ெகாட்டமடக்கி	வய்யாளினாநாயணன்	வீர	ெவண்பாமா
20.	ைல	உைபய	சரமாைல	உல்லாச	நளினக்காறன்	இளஞ்சிங்கம்	தள
21.	ஞ்சிங்கம்	ம ைரராயன்	 ைரகள்	சிகாமணி	ஆத் பாச்சி	கட
22.	லில்ப்	பாச்சி	மதப் லி	சினப் லி	தாலிக் ேவலி	ெசம்பி	வ
23.	ள	நாடன்	ெகங்ைகயதிபன்	ெதாண் யந்	 ைற	காவலன்
24.	அ மேகதநன்	க ட	ேகதனன்	வியக்கிற	ேகதனன்	சிங்க	ேக
25.	தனன்	மீனேகதனன்	காவாேகதனன்	ெநமிலி	ேகதன	க ட
26.	ேகதனன்	சத்திய	அரிச்சந்திரன்	ேசமத்தைல	விளங் மி 	தாளினா
27.	ன்	அன்னெகா 	விளங்கிய	தீரன்	ெசய்ய ங்க	ராயர்	வி பா
28.	ட்சிராயர்	கிஷ் ணராயர்	வங்கிசாதிபனான	பிறதிவிராச்
29.	சியம்	பண்ணிச்	ெசல்லா	நின்ற	சாலிவாகன	சகாத்தம்	1616
30.	13	உ	இதன்	ேமல 	ேமதி	 	காற்த்திைக	மீ	27	உ	 க் றவார
31.	 ம்	அம்மாவாைச ம்	ேசட்டா	நட்ெசத்திர ம்	 ரிய	கிரண	 ண்
32.	ணிய	காலத்தில்	 பேயாக	 பகரணங்க ம்	ெபற்ற	 பதின
33.	த்தில்	 ேலாத் ங்க	ேசாழப்	 னப்பிரைளய	நாட் லி க் ம்ெ◌
34.	சய ங்க	வங்சாதிபனான	 ளந்ைத	நகராதிபதியான	வடகைரப்	 லி
35.	அர 	நிைலயிட்ட	விைசய	ெர னாத	சசிவர்ண	ெபரி	உைடயாத்	ேதவ
36.	ரவர்கள்	 த்திரன்	அர 	நிைலயிட்ட	 த் 	வ கனாத	சசிவற்ண	ெபரி	உ
37.	ைடயாத்	ேதவரவர்கள்	ராமீ ரம்	ராமனாத வாமி	 ைச
38.	பண் கிற	பிரவாகர	 க்க க் த்	தாறா வமாகக்	 த்த	ஆ
39.	ச்சாங் 	இந்த	ேயந்த க் 	ெப னாங்ெகல்ைல	 வ
40.	 	கீள்பாற்	ெகல்ைல	ம ச் ட் 	கண்மாய்க்	கைரக் 	ேமற்
41.	ெதன்பாற்	ெகல்ைல	வளந்த ைடயார்	தற்மத் க் 	வடக் 	ேம
42.	ல்	பாற்ெகல்ைல	சரவணப்	ெபாய்ைகக் 	கிளக் 	வடபாற்
43.	ெகல்ைல	மாலாண்டான்	கண்மாய்க்	கைரக் 	ெதற் 	இன்
44.	னான்ெகல்ைகக் 	உள்பட்ட	நஞ்ைச	 ஞ்ைச	மாவைட	மர
45.	வைட	திட் 	திடல்	சகல ம்	ச வ	மானியமாக	தானாதி
46.	 வமாகக்	கட்டைளயிட்ேடாம்	இந்தப்ப க் 	சந்திராதித்தியவைர
47.	சந்திரப்	பிரேவசம்	உள்ளமட் ம்	ஆண்ட பவித் க்	ெகாள்
48.	வராக ம்	இந்த	தற்மத்ைத	பரிபாலனம்	பண்ணின	ேபர்கள்	காசி
49.	யிேல ம்	ேச விேல ம்	ேகா 	சிவலிங்கப்	பிறதிட்ைட ம்
50.	ேகா 	பிறம்மப்	பிறதிட்ைட ம்	பண்ணின	பயத்ைத	அைடவரா
51.	க ம்	இந்த	தர்மத் க் 	 ேராகம்	பண்ணின	ேபர்கள்	காசியி
52.	ேல ம்	ேச விேல ம்	ேகா 	பி மகத்தி	ேகா 	ேகாக
53.	த்தி ம்	பண்ணின	ேதாசத்திேல	ேபாவராக ம்.	
இந்த	அறக்ெகாைடகைள	ஒ ைற	 ைமயாகப்	ப த் 	 த்த	பிற ,	இந்த



அறக்ெகாைடகைள	வழங்கிய	சிறந்த	பண்பாளரான	பேராபகாரிைய,	மன்னைர
ம்ெபனியார்	நா 	கடத்தி	தண்டைன	அளித் ள்ளைத	அறி ம்	ெபா

ெநஞ்சத்தில்	ேவதைனதான்	விஞ் கிற .	

ஆனால்,	 ம்ெபனியார 	கணிப் 	"ேவங்கன்	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர்	ெபரியம
ேசர்ைவகாரர 	மகைள	ம மணம்	ெசய் 	ெகாண்டதன்	 லம்	ெப ைம	மி ந்த
நா ேகாட்ைட	 ம்பத்திற் ம்	சமய	நீதிக க் ம்	இழிவிைன	ஏற்ப த்தி	தம
நலன்கைள	பிரதானி	ம 	ேசர்ைவக்காரர்கள 	 யநலங்க டன்	இைணத் க்
ெகாண்டவர்"	என்பதா ம்.	நா 	கடத்தல்	தண்டைன	ெபற் 	எ பத் 	இரண்
ேப ம்	 த் க் 	 ைற கத்திற் 	பா காப் டன்	ெகாண் 	ெசல்லப்பட்டனர்.	

இவர்கள 	பயணம்	பற்றி	ேவெறா 	 லில்[50]	இடம்	ெபற் ள்ள	ப தி	அதன்
ெபா த்தம்	க தி	கீேழ	ெகா க்கப்பட் ள்ள .	

"ெபற்ற	நாட்ைட ம்	ெபண் 	பிள்ைளகைள ம்,	ேபணி	வளர்த்த	ெபற்ேறா டன்,
ற்றத்ைத ம்,	பிரிந்த	அவர்களின்	கண்ணிர்க்	கைதயின்	சி ப தி	அர

ஆவணங்களில்	இடம்	ெபற் ள்ளன.	அன்ைறய	நிைலயில்	 த் க் க் ம்
மேலசியா	நாட் ற் ம்	இைடப்பட்ட	வங்கக்	கடைலக்	கடப்பதற் 	ஆ வார	காலம்
கப்பல்	பயணம்	ெசய்ய	ேவண் யதி ந்த .	ஆதலால்	இந்த	எ பத் 	இரண்
ைகதிகள்,	இ ப 	பா காப் 	வீரர்கள்	மற் ம்	கப்பல்	பணியாளர்	ஆகிேயா க் த்
ேதைவயான	 நீர்	உண ப்	ெபா ட்கள்	ஆகியன	ெகாண் 	ேசர்க்கப்பட்டன.
பின்னர்	அந்த	எ பத் 	இரண் 	வீரர்கைள ம்	இ வர்	இ வராக	இைணத்
ைகவிலங் கள்	 ட் 	கப்ப க் ள்	அைழத் ச்	ெசல்லப்பட்டனர்.	11.2.1801-ம்
ேததியன் 	கப்பல்	 த் க் 	 ைற கத்தில்	இ ந் 	பயணம்	ெதாடங்கிய .	

'உண் ம்	ெபா 	மட் ம்	இவர்கள 	ைகவிலங் கள்	தளர்த்தப்பட்டன.	மற்ற
ேநரம்	 வ ம்	அந்த	ைகவிலங் கள்	அவர்க க் 	மிகப்ெப ம்	இடர்பாடாக
இ ந்தன.	கைர	காணாத	கட க் 	ஊேட	பயணம்	ெசய் ம்ெபா 	 ட
அவர்கள்	தப்பித் 	தாயகம்	தி ம்பிவிடக்	 ம்	என்ற	பயம்,	பயணம்
ெதாடர்ந்த .	கண் க் 	எட் ய	 ரம்	வைர	ஆழமான	கடல்.	அவர்கள
கவைலகள்	ேபால	பரந்த	வானம்	 வ ம்	கவிழ்ந் ள்ள	ேமகத்தின்	பய த்தல்,
ேபரைலகள 	ஆேவசம்.	கப்பலின்	பாய்கைள	அைலக்கழிக் ம்	காற்றின்	சீற்றம்
கப்பைலச்	 க் 	 றாக	சிதற க்க	 ற்ப வ 	ேபான்ற	ெப மைழ.	பகல்	இர
வந் 	ேபாயிற் .	பயணம்	ெதாடர்ந்த .	

"வழக்கமாக	எ த் ச்	ெசல்லப்பட்ட	அரிசி,	 நீர்	அைனத் ம்	காலியாகி	விட்டன.
பசி,	தாகம்,	பயணக்	கைளப் ,	பயணிகள்	 ப்	ேபால்	 த்தனர்.	என் 	 ம்
இந்தப்	பயணம்"	என் 	 ம்	இந்த	இன்னலின்	ெதாடர்ச்சி.	பயணிகளில்	 வர்
கப்பல்	தளத்தில்	 ண் 	வி ந் 	ம ந்தனர்.	அந்தக்	கப்பல்	பயணத்ைதவிட
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அவர்கள 	சா 	ெகா ைமயாக	இ ந்த ..."	

எண்ப 	நாட்க க் ப்	பிற 	அவர்கள 	கப்பல்	25.4.1802	பினாங் 	தீைவ
அைடந்த .[51]	

மரண	தண்டைனைய	விடப்	பன்மடங் 	ெகா ைமயான	தண்டைன	இ .
வாழ்நாெளல்லாம்	தன்னந்தனியாக	வாழ்வ .	வாழ்ந்த	நாட்கைள	எண்ணி	ைநந்
நலிந் 	வ ந் வ !	இந்தக்	ெகா ைமக் 	ஈடாக	ேவ 	ெகா ைம	எ ம்
உலகில்	இ க்கேவ	 யா !	ேவ 	வழியில்லாமல்	ேவங்கன்	ெபரிய	உைடயாத்
ேதவ ம்	அவ டன்	பயணத்தில்	எஞ்சிய	அ பத் 	எட் 	வி தைல	வீரர்க ம்
1.5.1802	அந்த	தீவிேல	கால்	எ த் 	ைவத்தனர்.[52]	ப ைம ம்	வளைம ம்
நிைறந்த	அந்த	தீவிேல	கவைல ம்	ேவதைன ம்	கலந்த	இதயத் டன்	தமிழக
வீரர்கள்	நடமா 	வந்தனர்.	அவர்கள 	சஞ்சலம்	கலந்த	ெப ச் 	வீசிய	காற்றிேல
கலந் 	விைரந்த .	

"நாட்ைட	நிைனப்பாேரா	-	எந்த
நாளினிப்	ேபாயைதக்	காண்ப	ெதன்ேற
வீட்ைட	நிைனப்பாேரா	-	அவர்
விம்மி	விம்மி	விம்மிய ங் ரல்...	
ேகட் ப்பாய்	காற்ேற..."	
என் 	பின்னர்	மகாகவி	பாரதி	பா ய 	ேபான் ,	இதயத்தில்	நிைறந்த	ேவதைன,
சஞ்சலம்,	நாட்ைடப்	பற்றி,	வீட்ைடப்	பற்றிய	கவைலகளினால்	பீறிட் ப்
ெப க்ேகா ய	இரத்தக்	கண்ணிரில்	காட்சியளித்த	 தந்திர	மனிதராக,	ேசாகேம
வ வாக	அங் 	நடமா ய	நாலைர	மாதங்கள்	சசிவர்ணப்	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர
வீரசாகசத்தின்	விைளவாக	உ வாகிய	சிவகங்ைகத்	தன்னரசின்	கைடசி	மன்னர்,
சக்கந்தி	 த் 	விசய	ர நாத	ேவங்கன்	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர்	19.9.1802-ம்
ேததியன் 	அங்ேக	காலமானார்.	

இந்த	மன்னர 	இறப்ைப	விட	இன் ம்	ெகா ைமயான 	அவர 	 ம்பத்தினர்	-
மைனவிக ம்,	 ழந்ைதக ம்,	பணியாட்க மாக	ஐம்ப 	ேபர்	வ ைமயிேலேய
வா 	வதங்கிய .	அவர 	மைனவி	ெரங்காத்தாள்	என்பவர்	 ம்ெபனி
கெலக்ட க் 	ெகா த்த	ம 	ஒன்றில்,[53]	
"...	ம தப்ப	ேசர்ைவக்காரர்	சீைம	நிர்வாகத்ைத	நடத்தியெபா 	எங்கள
கணவர்	ெபயரளவில்	தான்	மன்னராக	இ ந்தார்.	ம 	ேசர்ைவக்காரர
அடாவ த்தனம்	காரணமாக	அவைரத்	தண் த்த டன்,	தவறான	தகவலினால்,
எங்கள 	கணவைர	ெபன்ேகால க் 	தளபதி	அக்னி 	அ ப்பிவிட்டார்.
அவர்கள்	அங்கி க் ம்ெபா .	அவர்க க் 	வழங்கப்பட்ட	ப த்ெதாைகயில்
இ ந் 	ஒ 	ப திைய	அ ப்பி	ைவத்தார்.	சக்கந்தி	ஜமீன்தாரான	எங்கள்
கணவர 	சேகாதரர்	மக ம்	எங்க க் 	சிறி 	காலம்	வைர	தான்ய
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தவசங்க ம்	கிைடக் மா 	ெசய்தார்.
" ைரச்சாமி ம்,	சைடமாய ம்	தண்டைனயிலி ந் 	நா 	தி ம்பிய டன்,
அவர்க க் 	அலவன்ஸ்	ெகா க்கப்பட் 	வ கிற .	ஆனால்	எங்க க்
வழங்கப்படவில்ைல.	மனவ த்தம்	காரணமாக,	இறந் ேபான	எங்கள
கணவ க் ச்	ெசய்ய	ேவண் ய	க மங்கைள,	சிவகங்ைக	ஜமீன்தார்
ெசய்யவில்ைல.	அைவகைளச்	ெசய்வதற்கான	வசதி ம்	எங்களிடம்	இல்ைல.	
"சக்கந்தி	ஜமீன்தார்	எங்க க் 	உத வைத	நி த்தி	விட்டார்.	எங்கள
பராமரிப்பிற் 	அலவன்ஸ்	ெகா த் 	உத மா 	ேகட் க்	ெகாள்கிேறாம்.	அல்ல
ெந ப்பில்	பாய்ந் 	எங்கள 	கஷ்ட	ஜீவியத்ைத	 த் க்ெகாள்ள
அ மதிக் மா 	ெதரிவித் க்	ெகாள்கிேறாம்."	

இந்த	ேவண் ேகாளில்	நாள்	 றிப்பிடவில்ைல.	ஆதலின்	எப்ெபா 	இந்த	ம
கெலக்டரிடம்	ெகா க்கப்பட்ட 	என்பைத	ெதரிந் 	ெகாள்ள	இயலவில்ைல.
திக்கற்றவர்க க் 	ெதய்வம்	ெந ப்பாக ம்	நீராக ம்	தாேன	 ைண	ெசய்ய

ம்	ஆதலால்தான்	ெரங்கத்தாள்	நாச்சியார்	அவர்கள்	கைடசியாக	ெந ப்பில்
ந் 	வி ம்	நாட்டத்ைத	ெதரிவித் 	இ க்கிறார்.	

கணவைன	இழந் 	தீப் ம்	ெபண் ர்க் ,	தாமைரப்	ெபாய்ைகையப்	ேபான்ற
ெந ப் 	என	'அ ம் 	அற,	இதழ்	அவிழ்ந்த	தாமைர,	நன்	இ ம்	ெபாய்ைக ம்	தீ ம்
ஒரற்ேற."	( றநா 	பாடல்	எண்.	246)	 றிப்பிடப்பட் ப்ப ேபால,	ெந ப்பில்
பாய்ந் 	வி வதற் 	 ணிந் ள்ளைத	சிவகங்ைக	நாச்சியார்,	தம 	க தத்தில்
றிப்பிட் ள்ளார்.	

இவர்கள 	பராமரிப் த்	ெதாைகயாக	மாதத்திற் 	எவ்வள 	ேதைவ	என்பதற்காக
சிவகங்ைக	தாசில்தார்,	அப்ெபா 	தயாரித்த	ஒ 	பட் யலில்	இ ந்
சிவகங்ைக	இ தி	மன்னர 	 ம்பத்தினர்	மற் ம்	பணியாட்கள்	பற்றிய	விவரம்
கிைடத் ள்ள .[54]	

���	�����������
�����	�����
ெரங்காத்தாள்	நாச்சியார்	45	வய 	

இ ளாயி	( வீகார	மகள்)	15	வய 	

ெலகஷ்மி	( வீகார	மகள்)	12	வய 	

���������	�����
க ப்பாயி	நாச்சியார்	40	
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உங்காத்தாள்	( வீகார	மகள்)	18	
���������	�����
ராக் 	நாச்சியார்	50	
(ேவ 	நாச்சியார்	மகள்)	25	
ெபண்	பணியாளர்	-	2
தண்ணிர்	எ ப்பவர்கள்	(ெபண்)	-2
ேதாட் 	-	1
ஸ்தானாதிபதி	(தாங்கிபிள்ைள)	-	1
வக்கீல்	( த் சாமிப்	பிள்ைள)	-1
கண்காணிப்பாளர்	(அப் ராஜா)	-	1
ஓவர்சீயர்	(மீனாட்சி	 ந்தரம்பிள்ைள)	-1
வாயில்	காப்ேபார்	-	2
சலைவத்	ெதாழிலாளி	-	1	

இவர்கள்	அைனவ க் ம்	உைட,	உண ,	ஊதியம்	என்ற	வைகயில்	மாதச்
ெசலவாக	 .	220	1/4	மாதம்	என	கணக்கிடப்பட்ட .	ஆனால்	இராமநாத ரம்
கெலக்டர்	 .100/-	அலவன்ஸ்	வழங்கலாம்	என	பரிந் ைரத்தார்.[55]	அதன்	ேபரில்
ம்ெபனித்	தைலைம	அப்ெபா 	இ ந்த	சிவகங்ைக	ஜமீன்தாைர	இந்த

அலவன்ஸ்	ெதாைகைய	வழங் மா 	கட்டைளயிட்ட .	ஆனால்	இதைன
ஏற் க்ெகாள்ள	ம த்த	ஜமீன்தார்,	ஏற்கனேவ	ம 	ேசர்ைவக்காரர்

ம்பத்திற் 	அலவன்ஸ்	வழங் வைதப்	ேபால	 ம்ெபனியாேர	சிவகங்ைக
மன்னர 	விதைவக க் ம்	அலவன்ஸ்	வழங் தல்	ேவண் ம்	என	ெதரிவித்
விட்டார்.[56]	அ த் 	இத்தைன	ஆண் க க் ப்	பின்னர்	இந்தப்
பரிந் ைரக்கான	காரணத்ைத	ெதளிவாக	விளக்க	ேவண் ம்	என	கெலக்டைர
ம்ெபனி	தைலைம	ேகாரிய .	

இவ்விதம்	க தப்	ேபாக் வரத் 	நீண்டேத	தவிர	நலிந் 	வந்த	மன்னர்
ம்பத்திற் 	எவ்வித	தீர் ம்	கிைடக்கவில்ைல	என்ேற	ெதரிகிற .	

இதிகாசம்	ெப ைமமிக்க	 னித	இராேமஸ்வரத்தின்	அதிபதிகளாக	விளங்கிய
ேச பதி	மன்னர்	ெகா 	வழியில்	இ ந் 	பிரிந்த	சிவகங்ைகத்	தன்னர 	மன்னர்
கிைள	ெதய்வீக,	ஆன்மிக	அ ஞ்ெசயல்க க் 	அறக்ெகாைடகைள	வழங்கி
உட ம்	உயி மாக	வாழ்ந்த	இந்த	உத்தமர்கள்,	உட்பைகயினாலம்
ெவளிப்பைகயினா ம்	வீழ்த்தப்பட் 	வரலாற்றில்	இ ந் 	மைறந்தைத	நிைனக் ம்
உள்ளங்களில்	ேவதைனதான்	எ கின்ற .	

விைரவாக ம்,	சீராக ம்	 ழ ம்	காலச்	சக்கரத்ைத	வழிநி த் வதற்
வரலாற் க் 	வலிைம	ஏ ?	மாறாக	தி மடங்களி ம்,	தி க்ேகாயில்களி ம்
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அன்ன	சத்திரங்களி ம்	ெதாடர்ந் 	வ ம்	அவர்கள 	கட்டைளகள்,
நிபந்தைனகள்	ஆகியைவகளில்	தான்	மைறந் 	நிற் ம்	அவர்கள 	காலத்தால்
அழிக்கெவாண்ணாத	 வ கைளப்	பார்க்க	 கிற .	
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47.	 ↑	Military	Consultations	Vol.	289	(24.10.1801)	P:	7676-78	

48.	 ↑	Military	Consultations	Vol.	288	(A)	(6.10.1801.	P:	6886.	

49.	 ↑	சிவகங்ைக	சமஸ்தானப்	பதிேவ கள்.	
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56.	 ↑	Welsh.J.	Col.	-	Military	Reminiscencs	(1881)	Vol.IP:	116,	117.	
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இன்ைறய	சிவகங்ைகக் 	வடக்ேக	பத் 	கல்	ெதாைலவில்	உள்ள 	ேசாழ ரம்.
பத்தாம்	 ற்றாண் ன்	இ தியில்	பாண் யைர	ெவன் 	பாண் ய	மண்டலம்

வைத ம்	தங்கள 	ஆ ைகயின்	கீழ்	ைவத் 	இ ந்த	ேசாழ	பாண் யர்,
இந்த	ஊைர	ேசாழர்கள 	ஆதிக்கத்ைத ம்,	ப ங்கி	விட்ட	பாண் யர
வீரத்ைத ம்	நிைன ட்ட	நிர்மானித்தனர்.	இேத	ெபயரிலான	ஊர்கள்,
கன்னியா மரி	மாவட்டம்,	காமராசர்	மாவட்டம்,	தஞ்சா ர்	மாவட்டம்,	ெசங்கல்பட்
மாவட்டங்களி ம்	அைமந் ள்ளன.	பரங்கியர 	பரம	எதிரியாக	மாறிய
சிவகங்ைகப்	பிரதானிகைள	அழிக் ம்	திட்டத்தின்	ஒ 	ப தியாக,	சிவகங்ைக
அரச	மரபினரான	பைடமாத் ர்	ெகளரி	வல்லப	ஒய்யாத்	ேதவைர,	அறந்தாங்கி
காட் ல்	ேத ப்	பி த் 	அைழத் 	வந்தனர்.	 க்ேகாட்ைடத்	ெதாண்ைடமான
ெதாள்ளாயிரம்	வீரர்கள்	 ைட	 ழ	ேசாழ ரத்தில்	3.9.1801-ம்	ேததியன்
அவ க் 	சிவகங்ைக	ஜமீன்தார்	என்ற	 திய	பட்டத்ைதச்	 ட் னர்.
[1]	அப்ெபா 	சிவகங்ைகச்	சீைம	மன்னர்	சக்கந்தி	ேவங்கண்	ெபரிய	உைடயாத்
ேதவர்	இ ந்தார்.	 ம்ெபனியா ம்	அவைர	கி.பி.1790-ல்	மன்னராக	அங்கீகரித்
இ ந்தனர்.	ஆனால்,	அவர்	ம 	ேசர்ைவக்காரர்கள 	அணியில்	இ ந்ததால்
இந்த	நிகழ்ச்சிைய	ஏற்பா 	ெசய்தனர்.	
நா ேகாட்ைடப்	பரம்பைரயில்	வந்த	பைடமாத் ர்	ெகளரி	வல்லபைர	 றக்கணித்
விட் 	சிவகங்ைகயில்	ம 	ேசர்ைவக்காரர்கள்,	சர்வாதிகாரம்	ெசய்கின்றனர்
என்பைத	ெவளி லகிற் 	ெதரியப்ப த் வதற் ம்,	இதன்	 லம்	ராஜ	வி வாசம்
மிக்க	சிவகங்ைகக்	 கைள	 திய	ஜமீன்தார்	அணியில்	இைண மா 	ெசய் 	
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ம 	ேசர்ைவக்காரரர்கள 	மக்கள்	அணிைய	பலவீனப்ப த் வ ம்
ம்ெபனியார 	திட்டம்.	அவர்கள்	ேபாட்ட	கணக் 	சரியான 	என்பைத	பிந்ைதய

வரலாற் 	நிகழ் கள்	-	காைளயார்	ேகாவில்	ேபாரில்	ெவற்றி,	தனிைமப்ப த்தப்பட்ட
ம 	சேகாதரர்கைள	ைக 	ெசய் 	 க்கில்	ெதாங்கவிட்ட .	சிவகங்ைகத்
தன்னர 	மன்னர்	ேவங்கன்	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவைர	பினாங்	தீவிற் 	நா
கடத்திய 	ேபான்றைவகள்	நியாயப்ப த்தின.	

இைதவிடப்	ெபரிய	ரகசியத்	திட்டம்	ஒன்ைற ம்	 ம்ெபனியார்	வைரந் 	ைவத்
இ ந்தனர்.	தமிழகத்தில்	எஞ்சியி ந்த	பாரம்பரிய	தன்னாட்சி	மன்னர்கைள
ஒழித் ,	நா 	 வ ம்	ஆங்கிலப்	ேபரரைச	நி வ ,	என்ப தான்	அந்த
திட்டம்.	
இராமநாத ரம்	ேச பதி	மன்னர்	ெகா ரமாக	ஆட்சி	ெசய்வைதத்	த த்
நி த் வதாகச்	ெசால்லி,	ேச பதி	மன்னைர	கி.பி.1795-ல்	ைக 	ெசய் ,
சிைறயில்	அைடத்தனர்.	ேச 	நாட் ல்	 ம்ெபனி	நிர்வாகத்ைதப்	 த்தினர்.[2]	
மன்னர 	வாரிசான	அவ க் 	ஒ 	மகள்	(சிவகாமி	நாச்சியார்)	இ ந் ம்,
மன்னர 	தமக்ைக	மங்கேளஸ்வரி	நாச்சியாைர	சரியான	வாரி 	என	பிரசித்தம்
ெசய்தனர்.	அவரிடம்	விைரவில்	அரைச	ஒப்பைடத் 	வி ேவாம்	எனப்
ெபாய் ைரத் 	விட் 	எட் 	ஆண் கள்	அவர்கள 	ேநர 	ஆட்சிைய	அங்
நடத்தினர்.	பிற ,	மறவர்	சீைமயின்	தன்னர 	நிைலைய	நீக்கிவிட் 	கி.பி.1803-ல்
இராமநாத ரம்	தன்னரைச	ஜமீன்தாரி	என	அறிவித்தனர்.[3]	

அப்ெபா 	தஞ்ைசயில்	இ ந்த	மன்னர்	இரண்டாவ 	சரேபாஜிையப்
பலவந்தப்ப த்தி	ஆட்சி ரிைமையப்	பறித்தனர்.	பின்னர்	அந்த	மன்னர்	நாட்
நலன்க தி,	தஞ்ைசைய	தங்களிடம்	ஒப்பைடத் 	விட்டார்	என் 	 ைன	உைர	 றி
தஞ்ைச	அரைசத்	தங்கள 	உடைமயாக்கினர்.[4]	
அ த் ,	தமிழ்	நாட் ல்	எஞ்சி	இ ந்த 	சிவகங்ைக	தன்னர 	ஒன் 	மட் ேம.
அ ம்	தன்னர 	நிைலைய	இழந் 	விட்ட 	என்பைதக்	 றிப்ப தான்
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ேசாழ ரத்தில்	பைடமாத் ர்	ெகளரி	வல்லப	ேதவ க் 	ஜமீன்தார்	பட்டம்
ட் ய .	

ம்ெபனியார 	இந்த	இரகசியத்	திட்டத்ைத	அன் 	எத்தைன	ேபர் ரிந்
இ ந்தனர்?	 ரிந் 	இ ந்தா ம்,	அவர்களால்	என்ன	ெசய்ய	 ம்?	ெவற்றிக்
களிப்பில்	ெவறிபி த் 	ஓ வ ம்	காட்டாைனைய	பி த் 	

	



	சீர்மி 	சிவகங்ைகச்	சீைம.pdf
	

நி த் வதற் 	திறைமசாலி	ேவண் மல்லவா?	ஒ வ ேம	இல்ைல!
ம்ெபனியாைர	எதிர்த் ப்	ேபாரிட்ட	ம ைர	சீைம	அதிபர்	கம்மந்தான்	கான்

சாகிைப,	 ேராகிகள்	 லம்	பி த் 	கி.பி.1764-ல்	 க்கில்	ஏற்றினர்.
பாஞ்சாலங் றிச்சிப்	ேபாரில்	ேதாற் 	ஒ ய	கட்டெபாம்ம க் ம்	அேத	கதி.	கி.பி.
1794-ல்	 ம்ெபனியா க் 	கப்பம்	ெச த்த	தவறிய	சாப் ர்	பாைளயக்கார ம்

க்கில்தான்	ெதாங்கினார்.	ேச 	நாட் ல்,	 ம்ெபனியார 	ஆதிக்க ம்	எந்த
உ வி ம்	ெசயலி ம்	கா ன்றிவிடக்	 டா 	என	மிக ம்	எச்சரிக்ைகயாக
இ ந் ,	அவர்க க் 	மரண	அ 	ெகா க்க	 யன்ற	இராமநாத ரம்	மன்னர்
த் ராமலிங்க	ேச பதிைய	வஞ்சகமாக	ைக 	ெசய் 	வாழ்நாள்	 வைத ம்

சிைறயிேல	கழித் 	இறக் மா 	ெசய்தனர்.[5]	அவர்கைள	எதிர்த் 	மக்கைள
திரட் 	ேச பதி	சீைமயின்	ெதன்ப தி	 வதி ம்	நாற்பத் 	ஒ 	நாட்கள்
நடத்திய	ஆ தக்	கிளர்ச்சிைய ம்,	அ ரத்தனமாக	அடக்கி	ஒ க்கப்பட்ட .
அதைனத்	தைலைம	ஏற் 	நடத்திய	சிங்கன்ெசட் ,	மீனங் 	கனக	சபாபதித்
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ேதவர்,	 த் க்க ப்ப	பிள்ைள,	சித்திரங் 	மயிலப்பன்	ேசர்ைவ	ஆகிேயா க் ம்
மரண	தண்டைன,	எஞ்சிய	ஆங்கில	எதிர்ப்பாளர்களான	ராஜசிங்க	மங்கலம்	 மரத்
ேதவர்,	காடல் 	பாைளயக்காரர்	கீர்த்தி	வீரநாயக்கர்,	ம 	ேசர்ைவக்காரர்கள்,
அவர்கள 	மக்கள்	அைனவ க் ம்	 க் த்	தண்டைனப்	பரி .[6]	
காலத்தின்	ேவக	சக்கரத்ைத	பற்றிப்	பி த் 	பின்ேனாக்கி	ெச த்த	யாரால்தான்

ம்?	அ ,	நம 	நாட் ன்	தைல	விதிையச்	சீரழித் ,	நாட் ன்	நிகழ் கைள
பயனற் 	பலவீனமைடயச்	ெசய்த .	

பைடமாத் ார்	ெகளரி	வல்லபத்	ேதவர்	ஜமீன்தார்	ஆக்கப்பட்டாேர	தவிர,	அவர
ைறயான	நிர்வாகம்	இயங் வதற் 	காலதாமதமான .	ம ைரச்	சீைமயின்

நிலத்	தீர்ைவ	 ைறைய	ஆழமாக	ஆராய்ந் ,	நிரந்தரமான	நிலவரித்	திட்டம்
ஒன்ைற	தமிழகம்	எங் ம்	 த்த	 ம்ெபனியார்	 யன்றேத	இந்த	தாமதத்திற்
காரணமா ம்.	ஏற்கனேவ	 ம்ெபனி	கவர்னர்	ெஜனரல்	கார்ன்வாலிஸ்
வங்காளத்தின்	இந்த	நிலவரி	 ைறைய	கி.பி.	1793-ல்	அ ல்ப த்தி	இ ந்தார்.
அதன்ப 	ஆண் ேதா ம்,	நிலவரித்	தீர்ைவயாக	சிவகங்ைக	ஜமீன்தார்
ம்ெபனியார 	 மத்திற் 	எவ்வள 	ெச த்த	ேவண் ெமன்பைத	நி தி

ெசய்தனர்.	அதற்கான	"சன்ன "	ஒன்ைற	கி.பி.	1803-ல்	சிவகங்ைக
ஜமீன்தா க் 	வழங்கினர்.	அன் 	ஆட்சி	ெமாழியாக	இ ந்த	பாரசீக	ெமாழி
வழக்கில்	அ 	"மில்கியத்	இஸ்திமிரார்"	என	வழங்கப்பட்ட .	தன்னர ,	சிற்றர
என்ற	பாரம்பரிய	அர 	 ைறக க் 	 றம்பான 	இந்தப்	 திய	நிலக்கிழார் ைற
என்றா ம்,	கால	மாற்றத்தின்	காரணமாக	இங் ள்ள	அரச	வழியினர்	தங்கள
ச க	அந்தஸ்ைத	ஒரள 	ேபணிக்	ெகாள்வதற் 	இந்த	ஜமீன்தார்	பதவிைய
விட்டா ம்	ேவ 	வழி	இல்ைல	என்ற	நிைல.	ச தாயப்	பணிகள்	ெசய்வதற்கான
வாய்ப் ம்	அவ க் 	மிக ம்	 ைற .	 ற்றங்க க் 	நியாயம்	வழங் ம்
உரிைம ம்	அறேவ	இல்லாத .	கி.பி.1801-ல்	ேசாழ ரத்தில்	ெதாடங்கிய	இந்த
ைற	 ற்ைறம்ப 	ஆண் கள்	வைர	நீ த் 	கி.பி.1949-ல்	சிவகங்ைகயில்
வைடந்த .[7]	

சிவகங்ைக	ஜமீன்தாரியின்	 தலாவ 	ஜமீன்தார்	ெகளரி	வல்லப	உைடயாத்	ேதவர்,
கி.பி.1829	வைர	பதவியில்	இ ந்தார்.	இவர 	ஆட்சிக்காலம்	அைமதியாகக்
கழிந்த .	தங்க ைடய	ஏகாதிபத்திய	ஆட்சிக் 	எதிராக	தமிழகத்தில்	மீண் ம்
மக்கள்	ஆ தம்	ஏந்தி	ேபாராட	 யற்சிக்கக்	 டா 	என்பதற்காக	ேபாராட்ட
உணர்விைன	ஊக் விக் ம்	ைமயங்களாக	ேகாட்ைடகள்	உதவக் டா
என்பதற்காக	மக்களிடமி ந் 	ஆ தங்கைளப்	பறி தல்	ெசய்தனர்.	மன்னர்கள
தற்காப் 	நிைலயங்களாக	பல	 ற்றாண் களாக	விளங்கிய	ேகாட்ைடகைள ம்,
ெகாத்தளங்கைள ம்	இ க் மா 	உத்திரவிட்டனர்.[8]	சிவகங்ைகச்	சீைம

வ ம்	மக்களிடத்தில்	எஞ்சி ள்ள	ஆ தங்கைள	பறி தல்	ெசய்வதற்கான
பணியிைன	ைவ ந்தம்	பிள்ைள	என்பவர்	ேமற்ெகாண்டார்.[9]	
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கீேழ	கண் ள்ள	ஆ தங்கள்	சிவகங்ைகச்	சீைம	மக்களிடமி ந் ,	31.3.1802
வைர	பறி தல்	ெசய்யப்பட் ,	இராமநாத ரம்,	ம ைர	ேகாட்ைடக க்
அ ப்பப்பட் ,	அங் 	அைவ	அழிக்கப்பட்டன.	

1. ப்பாக்கிகள் 2096

2.
ம ந் 	நிைறத்

ம்
ப்பாக்கிகள்

1229

3. ேவல்,	ஈட் கள் 3640

4.ைகத் ப்பாக்கிகள்42

5.வாள்கள் 652

6. வாள் 441

7.ஜிங்கால் 17

8. ஸ்ேராஜன் 90

9. ப்பாக்கி
சனியன்கள் 91

	 ெமாத்தம் 8,298.

	

தி வனம்,	தி ப் த் ர்,	மானாம ைர,	பார்த்திப ர்,	பிரான்மைல,
அ மந்தக் ,	 ரக் ,	காைளயார்ேகாவில்	ஆகிய	ஊர்களில்	அைமந்
இ ந்த	ேகாட்ைடகள்	இ த் 	அழிக்கப்பட்டன.[10]	

ஏற்கனேவ	 றிப்பிட்ட 	ேபால,	ஜமீன்தார்கள்	ஆட்சியில்	தர்ம	காரியங்க க்
ைமயான	கிராமங்கைள	வழங் வதில்	பல	சிக்கல்கள்	இ ந்தன.	சில

சிறப்பான	ெசயல்க க்காக	ஜமீன்தாரியில்	அடங்கி ள்ள	சில	ஊர்கைள
தி க்ேகாயில்,	தனியார்	ஆகியவர்க க் 	இனாமாக	வழங் வதற் 	ஜமீன்தார்
வி ம்பினா ங் ட,	அந்த	ஊர்க க் 	நி தி	ெசய்யப்பட்ட	ெதாைகைய
ெபா ப் த்ெதாைக	( யிட்	ெரண்ட்)யாக	 ம்ெபனியா க் ச்	ெச த்த	ேவண் ய
நிர்ப்பந்தம்.	ஆனால்,	ெகளரி	வல்லபரிடத்தில்	ேமேலாங்கி	நின்ற	ஆன்மிகப்	பி ப்
காரணமாக	சில	கிராமங்கைள	சர்வ	மான்யமாக	வழங்கி	உதவி ள்ளார்.
அைவக க்கான	ஆவணங்கள்	கிைடக்கவில்ைல.	கிைடத் ள்ள	சில
றிப் களில்	இ ந் 	கீழ்க்கண்ட	தி க்ேகாயில்கள்,	தி மடங்கள்,	தனியார்கள்

ஆகிேயார்	அவர 	அறக்ெகாைடகைளப்	ெபற் 	இ ந்தைத	அறிய	 கிற .[11]	
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1.	தி க்ேகாயில்கள்	

	 	 	

கி.பி அன்னவாசல் இராமநாதசாமி	ஆலயம்,

1829 	 இராேமஸ்வரம்

1802மாறனி
சர்ேவஸ்வரர்	ஆலயம்,
ச கணி
(ேதவாலயம்)

1816 நசர் ளியன் கம் 	நபி	ெமௗறவீ
விழாவிற்

1816க தக் மீனாட்சி	 ந்ததரர்
ஆலயம்,	ம ைர

1828 கீழ்ேசத் ர் சந்திரேசகர	 வாமி
ேகாயில்.

	
2.	தி மடங்கள்	

	 	 	 	

கி.பி வாவிேயந்தல்
இராமசாமி	பரேதசி	-
ேபாத
சாமிமடம்

	

	

3.	தனியார்கள்	

	 	 	 	

கி.பி மணக் சிவராவ்
தர்மசாசனம், 	

1801

ன்னன்
மணி
ஏந்தல்
க த்தன்
ஏந்தல்
ெபாட்டல்

ஊழியமானியம்
ஜீவித	இனாம்
தி ப்பதி	ஐயன்,
தர்மாசனம் 	



வயல் ஜீவித	இனாம்

	

	 	 	 	

1802 ரிக்கன்ஏந்தல் வரதாச்சாரியார்,
தர்மசாசனம் 	

1823ெநட் ஏந்தல் சங்கர	அய்யன் 	

1829

தடங் ண் 	
சித்தாட் 	
உமச்சிப்பட் 	
ெபான்னம்பட் ,கட்ட ர்
தலான	

ஒன்ப ஊர்

ப் ராயர்	
ப்பிரமணியம்	

ஆபத் 	உத்தாரண	ஐயர்	
இ ஞ்சிைறக ப்பாயி
ஆத்தாள்	
மாணிக்கம்	ஆத்தாள்

	

	

இந்த	நிலக்ெகாைடகள்	தவிர	கிைடத் ள்ள	இ 	ெசப்ேப களின்	உண்ைம	நகல்
இங் 	ெகா க்கப்பட் ள்ளன.	

	

1.	ச கணி	ேதவாலயச்	ெசப்ேப
( தல்	பக்கம்)	

சமய	நல்லிணக்கத்திற் ம்	சமரச	மனப்பான்ைமக் ம்	ெபயர்ெபற்ற	ேச பதிகள
வழித்ேதான்றளான	சிவெகங்ைகயின்	 தலாவ 	ஜமீன்தார்	படமாத் ர்	ெகளரி
வல்லப	உைடயாத்	ேதவர்	அவர்கள்	தம 	 ன்ேனாைரப்	ேபான்
தி மடங்க க் ம்	ேகாவில்க க் ம்	தனியார்க க் ம்	பல	அறக்ெகாைடகைள
வழங்கியைத	வரலாற்றில்	காண	 கிற .	சாக்ைக	வட்டம்	ேகாழி ரில்
சி பான்ைமயினரான	இஸ்லாமியர்கள 	ெதா ைகப்	பள்ளிக் ம்,	தி ப் வனம்
வட்டம்	 ளியங் ளம்	நபிகள்	நாயகம்	அவர்கள 	பிறந்ததின	ெமளலி	விழா
ெகாண்டா வதற் ம்	நிலக்ெகாைடகைள	ஏற்ெகனேவ	வழங்கி ள்ளார்.
இப்ெபா 	அவர 	 களில்	சி பான்ைமயினரான	கி த் வர்க க்
ச கணி	ேதவலாயத்திற் 	கி.பி.	1802-ல்	ச கணிமாரேனந்தல்	கிராமத்தில்
சர்வமாணியமாக	வழங்கியைத	இந்த	ெசப்ேப 	ெதரிவிக்கின்ற .	

1.	 பஸ்ரீ	மன்	மகாமண்டலி பரன்	அரி
2.	யாயிர	தளவிபாடன்	பாைசக் 	தப் 	வார்க்க



3.	ண்டன்	 வராய	கண்டன்	கண்டனா 	ெகாண்
4.	ெகாண்டனா 	 டாதான்	பாண் மண்டல
5.	தாபனசாரியான்	ேசாளமண்டல	பிரதிஷ்டபனா
6.	சாரியான்	ெதாண்டமண்டல	சண்ட	பிரசண்டன்
7.	இள ம்	ெகாங் ம்	யாட்பாண ம்	ெகசேவட்ைட
8.	ெகாண்ட ளிய	ராசாதிராசன்	ராசபரேம ரன்	ரா
9.	சமார்த்தாண்டன்	ராசெகம்பீரன்	ராச லதிலகன்
10.	இ ளி	பாவ 	மீதித்	ேத வார்	கண்டன்	மைல	கலங்
11.	கி 	மனங்கலங்காதகண்டன்	அன்னதான	சத்
12.	திரேசாமன்	வடகைரப் லி	சாமித் ேராகிகள்	தைலமீதி	13.	த்தி ம்
இ தாளினான்	பட்டமானங்காத்தான்
14.	ேதசி	காவலன்	தாலிக் 	ேவலி	தரியர்கள்	சிங்
15.	கம்	இரவி ல	ேசகரன்	இளங்சிங்கம்	தளசிங்
16.	கம்	ஒட் யர்	தளவி	பாடணன்	ஒட் யர்	ேமாகந்
17.	தவிள்த்தான்	 க்க	தளவிபாடன்	 க்கராட்டந்தவி
18.	ள்த்தான்	விகடதடமணிம ட	விக்கிரம	ெபாற்ெகா
19.	ைய	ெவட் நிைல	மீட்ட	வீர ர	 சேமல்	பராக்கிரம
20.	ேவட் ந்	தங்கம்	ெவ ப்பி ம்	பச்ைச	னாயக ைடய
21.	அரசராவண	ரமன்	அந்தப்பிரகண்டன்	ம 	நீ
22.	தி	ேசாழன்	மன்னரில்	மன்னன்	மன்னர்கள்	தம்
23.	பிரான்	 ஷ்டரில்	 ஷ்டன்	 ஷ்டர்	ெநஷ் ரன்	சிஷ்
24.	டரில்	சிஷ்டன்	சிஷ்டர்	பரிபாலன்	சாமிகாரிய	 ர
25.	ந்தரன்	ெபா ைமக் 	தர்மர்	அறி க் 	அகத்தி
26.	யன்	ெசால் க் 	அரிச்சந்திரன்	 ைடக் க்கர்ணன்
27.	பரிக் 	ந லன்	வா க் 	அபிமன்	சா க்காரர்
28.	மிண்டன்	வலியசிச வி	வழியில்க்	கால்நீட் 	இட....
29.	ரா	ேகாடாலி	எ த்தார்கள்	 ண்டன்	ேச காவல
30.	ன்	ெசங்காவிக்	 ைடயான்	ெதாண் யந் ைற	காவல
31.	ன்	 ைரகள்	சிேராமணி	அ மக்	ெகா யான்	அைட
32.	யலர்கள்	சிங்கம்	மகரக்ெகா யான்	மயமன்னியர்
33.	தம்பிரான்	ெசய ங்கராயர்	 	ராயர்	 ம் ரா
34.	யர்	வி ப்பாச்சிராயர்	அ பதி	ெகசபதி	நரபதி	ெர
35.	நாதச்	ேச பதி	அர 	நிைலயிட்ட	 த் 	விைசயெர
36.	 நாதக்	ெக ரி	வல்லப	ெபரிய	உைடயாத்ேதவரவர்
37.	கள்	பாவத் க் ப்பிரம் ம்	 ண்ணியத் க் ள்
38.	 மாகப்	பிறீதிவி	ராட்சிய	பரிபாலனம்	பண்ணி
39.	அ ளாநின்ற	சாலிவாகன	சகாத்த	 ர	எ



40.	உயங்.	ேமல்	ெசல்லாநின்ற	 ர்மதி	(உ 	மார்களி
41.	உயங்	ச கனிச்	ச ேவரர்	ேகாவி க் 	மாற
42.	ணி	 வ ம்	ச வ	மாணியமாக ம்	அந்தக்	கிராம
43.	த்தில்	பிரக்கிற	சகல	வரி	யிைற	ச வ	மாணியமாக ம்
44.	தானம்	பண்ணி	தாம் ர	பட்டயங்	 த்தி ப்பதி	
	

(இரண்டாவ 	பக்கம்)	

45.	னாேல	மாறணி	 க் ம்	பரினான்	ெகல்ைகய
46.	வ 	ேபா ைடப் க் 	ெதக் 	ெப 	ெநல்
47.	க்	ேகாட்ைட	ஆத் க் 	கிளக் 	ெசட் ேயந்த
48.	வடக் 	னாமத்திக்கி	ேமற் 	இன்னான்	ெகல்
49.	ைலக் 	உள்பட்ட	மாரணியில்	நீதி	நிட்ேசபம்	த
50.	ஆபர்ணம்	சித்த	சாத்தியெமன	ெசால்லப்பட்
51.	ட ம்	கீழ்	ேனாக்கிய	கிண ம்	ேமல்	ேநாக்கிய	ம
52.	ர ம்அவிதாளி	ஆவைர	ெகாளிஞ்சி	திட் 	திடல்	53.	 த் 	 னல்	இ
தலான	உலக	ஆஸத்	ஆதாய

54.	ம்	அங்க	 ங்கம்	ெவள்ைளக் ைட	கீதாரம்	கைர
55.	மணியமங்களம்	பட்டயவரி	மடத் வரிச் க்கல்வரி	56.....	...	....	ச கனி
ேகாவில்	தீப ப	ெநய்ேவத்
57.	தீயம்	ஆராதைனக் 	நிற்ேசப	தானம்	பண்
58.	ணிக்	 த்தப யினாேல	இந்தப்ப க் 	சந்தி
59.	ராதித்த	சந்திர	பிரேவ வைரக் ம்	கல்
60.	ங்	காேவரி ம்	 ல் ம்	 மி ம்	உள்ளவைர
61.	க் ம்	ஆண்ட பவித் க்	ெகாள்வாராக ம்
62.	இந்த	தர்மத்ைத	ேமன்	ேம ம்	பரிபாலினம்
63.	பண்ணின	ேப க் 	ஆயிரங்ேகா 	கண்ணியா
64.	தான ம்	ஆயிரங்ேகா 	ெலட்சபிராமண	ேபா
65.	சனம்	பண்ணி	ெலட்சந்	ேதவாலயத்தில்	கற்ப
66.	ேகா 	தி விளக் 	ஏத் ம்	பல 	மைடவா
67.	ராக ம்	இந்த	தர்மத் க் 	யாெதா வன்
68.	அம்சளி 	பண்ணினால்	கங்ைகக்	கைரயில்
69.	காராம்	ப ைவ	மாதாைவ	 ைவ	க த்த
70.	த்த	ேதாசத்தில்	ேபாவாராக ம்.	

2.	சிவகங்ைக	ெமாட்ைட	பக்கீர்	தர்கா	ெசப்ேப 	



சிவெகங்ைக	நகரின்	ெதன்ப தி	அகிலாண்ட	ஈஸ்வரி ரத்தில்	வாழ்ந்தி ந்த
இஸ்லாமிய	 னிதரான	ெமாட்ைடப்	பக்கீர்	சா 	என்பவ க் 	சிவெகங்ைகயின்
தலாவ 	ஜமீன்தார்	படமாத் ர்	ெகளரிவல்லபத்	ேதவர்	அவர்கள்

ெபான்னான் ளம்	மாகணம்	உைடயாேரத்தல்	திரணி	கிராமத்தி ம்,	மங்களம்
தா க	இத் க் 	மாகணம்	நாளிவயல்	கிராமத்தி ம்	நஞ்ைச	 ஞ்ைச
நிலங்கைள	சர்வ	மாணியமாக	வழங்கி	சிறப்பித்தைத	இந்த	ெசப்ேப
ெதரிவிக்கின்ற .	இந்த	ெசப்ேபட் ன்	காலம்	சரியாக	கணக்கிடப்பட்
றிக்கப்படவில்ைல.	

1.	உ	சாலிவாகன	சகார்த்தம்	1765	கலியத்
2.	தம்	4765க் 	ேமல்	ெசல்லாநின்ற	ேசா
3.	பகி ஸ்ரீ	சித்திைர	5தீ	ஸ்ரீம 	விைச
4.	யர நாதச	சிவன்னப்	ெபரிய	உைடயாத்	ேத
5.	வரவர்கள்	 த் வ கனாதத்	ேதவரவர்கள்
6.	சிவகங்ைகயிலி ந் 	ெமாட்ைடபக்கிரி
7.	சாய க் 	ெபான்னா ள	மாகாணத்தில்	உைட
8.	யாெனந்தல்	திரணிஉள்பட	விைரய 	60
9.	ளம்	மங்கலந்	தா காவில்	இத்திக் 	மா
10.	காணத்தில்	நாளிவயல்	கிராமம்	கலவிைர
11.	ய 	40ளம்	ஆக	கிராமம்	-	உ 	விைரய 	-	10:ள
12.	தற்ம	 சாதனம்	ச வமானியமாகப்பண்	13.	ணிக்ெகா த்தப யினாேல
இந்தக்கிறாம	நா
14.	ன்	ெகல்ைலக் ள்ப்பட்ட	நஞ்ைச	 ஞ்ைச	தி
15.	ட் திடல்	ேமல்ேநாக்கிய	மரம்	கீள்ேநாக்
16.	கிய	கிண 	பாசிப ைக	நிதிநிட்ேசபம்
17.	ஸ்ரீராமெஜயம்
18.	ெசலத 	பாஸாணம்	 ண்ணியகா
19.	மிய	சித்தசாத்தியெமன் 	ெசால்
20.	லப்பட்ட	ேபாகேதச் வாமியங்கனா
21.	 ம்	நிலவரி	கீதாரவரி	ெவள்ளக் ைட
22.	வரி	கைர	மணியம்	சகல ம்	ச வமா
23.	னியமாக	ஆண்ட பவித் க்ெகாள்
24.	வரராக ம்	இந்த	தர்மசானத் க்
25.	ஆதாெமா தர்	 ேராவிற்த்தியாக
26.	பரிபாலனம்	பண்ணி	வ கிற	ேபர்
27.	காசியி ம்	றாமி பரத்தி ம்	பி
28.	றம்மப்பிறதிஷ்ைட	சிவப்பிறதி
29.	ஷ்ைட	விஷ் ப்பிறதிட்ைட	பண்ணி



30.	பலைன	யைடவராக ம்	இந்த	தற்
31.	மத் க் 	அகிதம்பண்ணின
32.	ேபர்	ராமீ ரம்	காசியில்	ெக
33.	ங்	ைகயில்	காராம்ப ைவ	வைத
34.	பண்ணின	பாவத்ைத	ய
35.	பவிப்பாராக ம்	இந்தப்ப
36.	 க்கி	இந்த	ச வமானியதற்
37.	ம	 சாதன	ெம திேனன்	சிவ
38.	ெகங்ைகயிலி க் ம்	தற்
39.	மப்	பள்ளிக் டம்	தி க்கா
40.	லிங்கவாத்தியார்	 மார
41.	ன்	ஆண்டெப மாள்
42.	ைகெய த் .	

ெகளரி	வல்லபத்	ேதவர்	ஜமீன்தார்	ஆவதற் 	 ன்னர்	நான் 	மைனவிகைள ம்,
ஜமீன்தார்	ஆன	பிற 	 ன் 	மைனவிகைள ம்,	ெமாத்தம்	ஏ 	ேபைர	மணந்
இ ந்தார்.	இவர்கைளத்	தவிர	பிரதானி	சின்ன	ம 	ேசர்ைவக்காரரால்
காைளயார்	ேகாவிலில்	காவலில்	ைவக்கப்பட் ந்தெபா ,	க ப்பாயி	ஆத்தாள்
என்ற	கணிைகையக்	காதலித் 	மணந்தார்.	அவர்தான்	காைளயார்	ேகாவிலில்
இ ந் 	அவர்	தப்பிச்	ெசல்வதற் 	உதவியவர்.	அங்கி ந் 	ெதாண்டமான்
சீைமக் ச்	ெசன் 	அங் 	அறந்தாங்கி	காட் ல்	வாழ்ந்தெபா 	மாணிக்க
ஆத்தாள்	என்ற	ெபண்ைண ம்	 வா ப்பட் 	க ப்பாயி	ஆத்தாைள ம்	மணந்
இ ந்தார்.	இேதா	அவர்கள 	ெபயர்கள்:	

1.	ெவள்ைள	நாச்சியார்
2.	ராக் 	நாச்சியார்
3.	ேவ 	நாச்சியார்
4.	 தார்	நாச்சியார்
5.	அங்க த் 	நாச்சியார்
6.	பர்வதம்	நாச்சியார்
7.	 த் 	வீராயி	நாச்சியார்
8.	க ப்பாயி	ஆத்தாள்	நாச்சியார்	(இைச	ேவளாளர்)
9.	மாணிக்கம்	நாச்சியார்	(கள்ளர்)
10.	 வா ப்பட் 	க ப்பாயி	நாச்சியார்	(அகம்ப யர்)	

இவர்களில்	 தார்	நாச்சியார்	(ெதா	வரிைச	எண்.4),	அங்க த் 	நாச்சியார்
(ெதா.வ.எண்.5)	 த் 	வீராயி	நாச்சியார்	(ெதா.வ.எ.10)	ஆகிய	 ன்



ேபர்க க் ம்	 ழந்ைத	ேப 	கிட்டவில்ைல.	எஞ்சி ள்ள	நான் 	(ெதா.வ.எண்.	1,
2,	3,	6)	மைனவிகளில்	(ெதாடர்	வரிைச	எண்	8,	9,	10)ல்	கண்ட	ைவப் கள்
நீங்கலாக)	 தலாமவ க் 	ஒ 	ெபண் ம்,	இரண்டாமவ க் 	ஒ 	ெபண் ம்,
ன்றாமவ க் 	ஒ 	ஆ ம்,	 ன் 	ெபண்க ம்	இ ந்தனர்.	ஜமீன்தார்

இறக் ம்ெபா 	உயி டன்	இ ந்தவர்கள்	அங்க த் 	நாச்சியார்	(5),	பர்வத
வர்த்தினி	(6),	 த் 	விராயி	(7),	இந்த	 ன் 	ெபண்களில்	வயதில்	 தியவரான
ைகம்ெபண் க் 	ஜமீன்தார 	வாரீசாக	சிவகங்ைகயின்	அ த்த	ஜமீன்தார்
ஆவதற் 	உரிைம	இ ந்த .	ஆனால்,	பைட	மாத் ர்	ஒய்யாத்	ேதவர 	மகன்
த் வ கநாதேதவர்	தம்மிடத்தில்	சிவகங்ைக	ஜமீ க்கான	உரிைம	ஆவணம்

இ ப்பதாக	 ம்ெபனியாைர	ஏமாற்றியதால்	அவர்	கி.பி.1730-ல்	சிவகங்ைகயின்
இரண்டாவ 	ஜமீன்தாராக்கப்பட்டார்.	

கி.பி.1731-ல்	இவர்	மரணம்	 ற்ற ம்,	அவர 	மகன்	ேபாத சாமித்	ேதவர்
ன்றாவ 	ஜமீன்தார்	ஆனார்.	

அவ்வள தான்.	ஓராண் ற் 	ேமலாக	உ வாகி	வந்த	ஜமீன்	உரிைம	பற்றிய
ழப்பங்கள்	நீதிமன்றத்திற் ச்	ெசன்றன.	ராணி	ராக் நாச்சியார 	ேபரன்	 த்

வ க	நாதத்	ேதவர்	(1),	ராணி	அங்க	 த் 	நாச்சியார்	(2),	ராணி	ேவ
நாச்சியார 	மகள்	ேகாட்ைட	நாச்சியார 	 வீகார	 த்திரன்,	(3),	என்ற	 வ ம்
தங்கள 	உரிைம	ம க்கைள	கி.பி.1732-ல்	ெதன்	பிராந்திய	மாநில
நீதிமன்றத்தில்	தாக்கல்	ெசய்தனர்.	இந்த	உரிைம	வழக் களின்	 வில்
கி.பி.1735-ல்	ராணி	அங்க	 த் 	நாச்சியார 	உரிைமைய	அங்கீகரித்த .
இத்தீர்ப் 	ெவளியிட்ட	ெபா தி ம்,	அைவகளின்	ேமல்	 ைறயீ .	ஏைனய
வாரி தார்கள 	உரிைம	என்பன	ேபான் 	அ த்த த் 	பல	வழக் கள்
ெதாடர்ந்தன.	ம ைர,	ெசன்ைன	வழக் 	மன்றங்களின்	தீர்ப் ைரக டன்
அைமயாமல்,	அைவ	அப்ெபா ம்	லண்டனில்	அைமந் 	இ ந்த	பிரி 	க ன்சில்
என்ற	உச்சநீதிமன்ற	 க க் ம்	பல ைற	ெசன் 	வந்தன.	அந்த	 ற்றாண்

வ ம்	சிவகங்ைக	ஜமீன்தார்கள்	உரிைம	வழக் கள்	நீதிமன்றங்களில்	 விந்
வந்தன.	

இத்தைகய	வழக் கைளச்	சந்தித்தவர்களாக,	அந்த	வழக் களின்
தீர்ப் ைரையெயாட் 	சிவகங்ைக	ஜமீன்தார்கள 	பதவிக்கால ம்	இ ந்
வந்த .	அந்த	ஜமீன்தார்கள 	பட் யல்	பின்வ மா .	

	

1. த் வ க	நாதத்	ேதவர் கி.பி.1830-
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	 (பைடமாத் ர்	ஒய்யாத்
ேதவர்	மகன் 	

2. (௸யார்	மகன்)	ேபாத
சாமித்	ேதவர்

கி.பி.1831-
35

3. ராணி	அங்க த் 	நாச்சியார்கி.பி.1835-37

	 (ேகார்ட்	அட்டாச்ெமன்ட்) கி.பி.1837-
44

4. ெகளரீ	வல்லபத்	ேதவர் கி.பி.1844-
48

	 (இரண்டாவ )
(ேகார்ட்	ஆவ்	வார் )

கி.பி.1848-
59

5. இரண்டாவ 	ேபாத 	

	 சாமித்	ேதவர்	என்ற
அரண்மைனசாமித்	ேதவர்

கி.பி.1859-
60

6. ராணி	காத்தம	நாச்சியார் கி.பி.1864-
77

	 ( த்தைகதாரர்
பி.	கி ஷ்ணசாமி	ெசட் )

கி.பி.1877-
78

7. ைரச்	சிங்கத்	ேதவர் கி.பி.1878-
83

	
( த்தைகதாரர்கள்
ஸ் ராநாக் ம்	மற் ம்
இ வ ம்)

1883-88

8. ெபரிய	சாமி	என்ற கி.பி.1888-
98

	 உைடயணத்	ேதவர்
( ைரச்சிங்கத்	ேதவர்	மகன்) 	

9. ைரச்சிங்கத்	ேதவர் கி.பி.1898-



1941

10. .	சண் க	ராஜா கி.பி.1941-
1963

11. கார்த்திேகயெவங்கடாசலபதி
கி.பி.1863-
79

இந்த	உரிைமயியல்	வழக் கள்,	ஜமீன்தார்கள 	ெபா ளாதார	வளத்ைதப்
ெப மள 	பாதித்த 	என் 	ெசான்னால்	மிைகயாகா .	இவர்கள 	ச தாயப்
பணிக ம்	இதன்	காரணமாக	 டக்கம்	ெபற் விட்டன.	தவிர்க்க	 யாத
ழ்நிைலயி ம்	தங்கள 	பாரம்பரியப்	பண்பினால்	அவர்களில்	சிலர்	அறக்ெகாைட

வழங் தைல ம்,	தி ப்பணிகைள	நிைறேவற்றி	இ ப்பைத ம்	கீழ்க்கண்ட
சாதைனகளில்	இ ந் 	அறிந் 	ெகாள்ள	 கிற .	ேபாத சாமித்	ேதவர்	

	தச்சன் ளம்தர்மாசனம்

	

����	������	����������

கி.பி. உளக் தர்மாசனம்

1855 நண் 	காய்ச்சி ெதய்வச்சிைலப்	ெப மாள்	ஆலயம்,
தி ப் ல்லணி.

1856 நந்த ர் ஊழிமானியம்

	 உத்தம ர்
டேவலி

ஊழியமானியம்
தர்மசானம்

1868 ேவளாளர்	ஏந்தல் ஊழியமானியம்

	
சவரிப்பராஜ ளம்
இைட ளம்
இைடயன் ளம்

தர்மாசனம்
ஊழியமானியம்
( திைர	ஏற்றத் க் )

	

�������	�����
	 	 	

1892ெநற் ப்ைப
மனெமாத்த	கண் ரர்
தி க்ேகாயில்
ட க்



	
ஒ மங்கலம்
ஆத்திக்கா
வஞ்சினிப்	பட்

ட க்
ட க்
ட க்

1893தி க்ேகாட் ர்
ெசௗமிய	நாராயணப்
ெப மாள்
ேகாயில்	தி ப்பணி

1896ெசம்ப ர் கண் வரர்	ேகாயில்

	 ெவளியாத் ர் ைகலாச	நாத	 வாமி
ேகாயில்

1897சன்னவனம் சன்னவன	நாதர்
வாமி	ேகாயில்

	 சாக்ேகாட்ைட சாக்ைக	அம்மன்
ேகாயில்

1907தி ப் வனம் தி ப்பணி,
ட க்

	 	

	

�������	�����
1906 ேகாவி ர் ேகாயில்	 ட க்

	 எ வன்
ேகாட்ைட

வி வநாதர்	ேகாயில்
ட க் .

1907கத்தப்பட் சிவன்	ேகாயில்
தி ப்பணி

1908 உஞ்சைன ஈ வரன்	ேகாயில்
ட க் .

1911 பட்டமங்கலம் மரியாைத	கண்ட
விநாயகர்,

	 	 அம்மன்	ேகாயில்
ட க்

	 	



������	�������	�����

	 	 	

1924ஒமங்கலம்
தி மஞ்சன	 ைடய
ஈ வரர்	 ட க்

	 ெநற் ளம் மனெமாத்த	கண் ரர்
தி க்ேகாயில்	தி ப்பணி

1930வயிரவன்பட் சிவன்	ேகாயில்	தி ப்பணி

	 	 ட க்

1934வடவன்பட் னியப்ப	 வாமி
பிள்ைளயார்

	 	 ேகாயில்	தி ப்பணி,
ட க் .

	 	

சண் கராஜா	
	

	 	 	

1942 பட்ட	மங்கலம் பிள்ைளயார்	ேகாவில்
தி ப்பணி

	 ஏரி ர் நாச்சியம்மன்	ேகாயில்
தி ப்பணி

	 அம்மச்சிப்பட்
க ப்பர்	ேகாவில்
தி ப்பணி,
ட க்

1954தி க்ேகாட் ர்
ெசௗமிய	நாராயணப்
ெப மாள்
ேகாயில்	தி ப்பணி

ச ந்திர	நாயகி



1961தி ப் வனம் ஷ்ேப வரர்
ஆலயம்	 ட க்

	 காைளயர்
ேகாயில் இராஜேகா ர	 ட க்

	 	

	

�����������	�������������	����
	 	 	

1965மானாம ைர வீர	அழகர்	ேகாவில்
ட க்

	 சிங்கம் ணரி
ேச கப்	ெப மாள்
ேகாயில்
ட க்

	 இைளயான்
இராேஜந்திர
ேசாழீஸ்வரர்
ேகாயில்	 ட க்

	 	

	

1.	 ↑	Welsh.J.Col.	-	Military	Reminiscencs	(1881)	Vol.I.	P.	116,	117	

2.	 ↑	Raja	Ram	Rao.T.	-	Manual	of	Ramnad	Samasthanam	(1891)	P:
252	178.	

3.	 ↑	Ibid	-	P:	258	

4.	 ↑	Baliga.B.B.	-	Thanjavur	District	Hand	Book.	P:	82,	83	

5.	 ↑	கமால்.	Dr.	S.M.	-	வி தைலப்	ேபாரில்	ேச பதி	மன்னர்	(1987)	
6.	 ↑	கமால்.	Dr.	S.M._மாவீரர்	ம பாண் யர்	(1989)	பக்:	283,	184	
7.	 ↑	Tamil	Nadu	Estates	(Abolition	and	Conversion	into	Ryotwari

Scttlemcnt	Act.	1948)	

8.	 ↑	Madura	Dist.	Rccords,	Vol.	1146/1.9.1803.	P:34	184.	

9.	 ↑	Madura	Dist.	Records.	Vol.	I	178(A)/17,	5,	1802,	P:	354	
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கி.பி.1728-ல்	ேச பதி	சீைமயில்	இ ந் 	சிவகங்ைகச்	சீைம	பிரிந்த .	மறவர்
சீைமயின்	மேகான்னத	வரலா 	பைடத்த	ேச பதி	மன்னர்க க் 	ஏற்பட்ட	மிகப்
ெபரிய	பலவீனமாக	இந்தப்	பிரிவிைன	க தப்பட்ட .	இப்ெபா ,	ஒ
தைல ைறக் ப்	பின்னர்	சிவகங்ைக	மறவர்கள 	வீர ம்	வரலா ம்
மறக்க க்கப்பட,	இவர்கள 	சீைமயின்	தன்னரக	நிைல	பறிக்கப்பட்ட தான்
சிவகங்ைக	ஜமீன்தாரி	 ைற.	வி தைலப்	ேபாராட்டத்தின்	ெவற்றிக் ப்	பதிலாக
விைரந் 	வந்த	இந்த	ஆலகால	விஷத்ைத	அரனார்	உண்ட 	ேபால	சிவகங்ைகச்
சீைம	மக்கள்	இந்த	ெவள்ைளப்	பரங்கிகள 	விஷத்ைத	அ த்த	150
ஆண் க க் 	சகித் க்	ெகாள்ள	ேவண் ம்	என்ப 	தான்	காலத்தின்
கட்டைள.	

தமிழகத்தில்	இந்த	ஜமீன்தாரி	 ைற	 தன் ைறயாக	சிவகங்ைகச்
சீைமயில்தான்	 த்தப்பட்ட .	ஏற்கனேவ,	வடக்ேக	 ம்ெபனியார 	உரிைமெபற்ற
வங்காளம்,	பீகார்,	ஒரிஸ்ஸா	மாநிலங்களில்	 ம்ெபனியின்	தைலவர்
காரன்வாலிஸினால்	இம் ைற	கி.பி.1797-ல்	அம க் க்	ெகாண் 	வரப்பட்ட .
[1]	மன்னர 	பாரம்பரிய	ஆட்சி	 ைறக் 	பதிலாக	'நிலச் வான்தா க் க்
கட் ப்பட்ட	 கள்'	 ைற	இ .	தங்கள 	உைடைமயாக்கப்பட்ட	ெதன்னாட் ப்
ப திகளி ம்	இதைன	உடேன	அ ல்ப த்த	ேவண் ம்	என்ப தான்
காரன்வாலிசின்	ஆைச.	ஆனால்	அதற்கான	 ழ்நிைல	 ேதச	மன்னர்கள்,
ந்ைதய	பாைளயக்காரர்கள ?	பாைளயங்களில்	இ ந்ததால்,	 தலில்

சிவகங்ைகச்	சீைமயில்,	கி.பி.1801-ல்	ஜமீன்தாரியாக்கப்பட்ட .	ஆனால்,	ம ைர,
தி ெநல்ேவலிச்	சீைமகளின்	விைள	நிலங்கள்,	பாசன	வசதி,	மண்ணின்
விைளச்சல்	திறன்	வரி	விதிப் 	 ைற,	ஆகியவகைள	ஆய் 	ெசய் ம்	பணிகள்
நடந் 	ெகாண் ந்ததால்,	சிவகங்ைக	ஜமீன்தார்	என்ற	அதிகார	 ர்வமான
சன்ன 	பைடமாத் ர்	ெகளரி	வல்லப	உைடயாத்	ேதவ க் 	கி.பி.1803-ல்
வழங்கப்பட்ட .	இந்த	சன்ன 	"மில்கி-யத்-இஸ்திமிரார்"	என	பார்சி	ெமாழியில்
வழங்கப்பட்ட .	அப்ெபா 	இத்தைகய	சன்ன கள்	ம ைரச்	சீைமயில்	உள்ள
சாப் ர்,	தி ெநல்ேவலிச்	சீைம	எட்ைடயா ரம்,	ஊத் மைல,	ெசாக்கம்பட்
பாரி ர்,	தைலவன்	ேகாட்ைட,	கடம் ர்,	பைனேவலி,	ெகால்லாபட் ,	ஏ மா ,
அழகா ரி,	ந வன் றிச்சி,	மணியாச்சி,	 ரண்ைட,	ேமல்மாந்ைத,	ஆத்தங்கைர,
ண்ைட ர்,	ஊர்க்கா ,	சிங்கம்பட் ,	மன்னர்	ேகாட்ைட,	ஆ ைடயா ரம்,

சாத் ர்,	ெகால்லங்ெகாண்டான்	ஆகிய	பாைளயக்காரர்க க் ம்	வழங்கப்பட்ட .
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இந்த	சன்ன 	வழங் ம்	நிகழ்ச்சி	தி ெநல்ேவலி	கைலக்டர்	கச்ேசரியில்	1803,
ஜூைல	மாதம்	நைடெபற்ற .[2]	

இந்த	சன்ன 	என்ற	பட்டயத்தில்,	சிவகங்ைக	ஜமீன்தாரின்	அதிகார
வரம்பிற் ட்பட்ட	ஊர்கள்,	இனாம்	கிராமங்கள்,	ஏந்தல்கள்,	 ஞ்ைச,	நஞ்ைச
நிலங்களின்	ெமாத்த	பரப் ,	இந்த	நிலங்களின்	வைகப்பாட் ற் 	தக்கப
வ லிக்க	ேவண் ய	தீர்ைவ	விகிதம்,	அந்த	தீர்ைவ	வ ல்	பணத்தில்
ம்ெபனியா க் 	ஆண் ேதா ம்	ெச த்த	ேவண் ய	கிஸ்திப்	பணம்	என்ற

நிர்ணயத்	ெதாைக	ஆகியைவ	 றிப்பிடப்பட் 	இ ந்தன.	இதற்கான	ஆண்
ைற	விவசாய	காலத்ைத	அ ப்பைடயாக	கணக்கிட் 	பசலி	எனப்பட்ட .

அதாவ 	ஆங்கில	பஞ்சாங்க	 ைறயில்	ஜூைல	மாதம்	1-ந்	ேததி	 தல்	எதிர்வ ம்
ஆண் ன்	ஜூன்	மாதம்	30	ந்	ேததி	வைரயான	காலமா ம்.	இந்த	ஒ 	பசலி
ஆண் ற் 	சிவகங்ைக	ஜமீன்தார்	 ம்ெபனியா க் 	ெச த்தக்	கடைமப்பட்ட
ெதாைக,	1,25,626	ஸ்டார்	பேகாடா	பணமா ம்.	இதற் 	கிஸ்தி	என் 	ெபயர்.
அப்ெபா 	சிவகங்ைக	ஜமீன்தாரியான	151	ச ர	ைமல்	பரப்பில்,	அைமந்
இ ந்த	1937	ஊர்க் களிடமி ந் 	எதிர்பார்க்கப்பட்ட	ெமாத்த	வ ல்
ெதாைகயில்	ஐந்தில்	 ன் 	ப தியாக	இந்தத்	ெதாைக	க தப்பட்ட .[3]	

ஜமீன்தா க் ம்	 மக்க க் ம்	அப்ெபா 	ஜமீன்தாரி	 ைறயில்	இ ந்த	ஒேர
ெதாடர் 	விைளச்சலில்	இ ந் 	 கள்	ஜமீன்தா க் 	தீர்ைவ	ெச த் வ ம்
ஜமீன்தார்	அதைனப்	ெப வ ம்	என்ற	நிைலயில்தான்	 திய	நிலச்	 வான்தா ம்
அவர 	 க ம்	இ ந் 	வந்தனர்.	
"வரப் யர	நீர்உய ம்
நீர்உயர	ெநல்	உய ம்	
ெநல்உயரக்	ேகால்	உய ம்	
ேகால்	உயரக்	 	உய ம்"	
என் 	 க் ப்	பா ய	 தாட் 	அவ்ைவயின்	 தழீகி	ேகாேலாச்சிய
ேகாேவந்தர 	ஆட்சி	பதிேனழாவ 	 ற்றாண் ல்	 ற்றாக	 ந்தைத	ஜமீன்தாரி
ைறயின்	ெதாடக்கம்	ெதரிவித்த .	

ஜமீன்தா க் 	விைளச்சல்	காலம்	ெதாடங்கி	கிஸ்திப்	பணம்	வ ப்பதி ம்,
அதைன	 றிப்பிட்ட	தவைணகளில்	 ம்ெபனியா க் ச்	ெச த் வதி ம்	அவர
ெபா ெதல்லாம்	ெசன்ற .	இதற்கிைடயில்	வானம்	ெபாய்த் 	விட்டா ம்,
ைவைகயாற்றில்	ெவள்ளம்	வராமல்	வறண் 	விட்டா ம்	 கள
ைகய நிைலையப்	ேபான் 	ஜமீன்தாரர 	நிைல ம்	மிக ம்
பாதிப் க் ள்ளாகிவி ம்.	ஆைனகட் ப்	ேபார த்தவர்கள்	மா கட் க்	 ட	உழ
ெசய்ய	 யாமல்	ேபாய்வி ம்.	இந்த	வரிவ ல்	பணிக்காக	சிவகங்ைகச்	சீைம
தா காக்களாக ம்,	மாகாணங்களாக ம்	பிரிக்கப்பட் 	இ ந்த .	அப்ெபா
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எத்தைன	தா க்காக்கள்,	மாகாணங்கள்	இ ந்தன	என்பதற்கான	ஆதாரங்கள்
இல்ைல.	ஆனால்	ெதாடக்கத்தில்	ஒன்ப 	தா காக்காகளாக	பிரிக்கப்பட் ந்தன
என்ப 	ெதரிய	வ கிற .[4]	

1.	சிவகங்ைக	2.	தி க்ேகாட் ர்,	3.	தி ப் த் ர்,	4.	கண்டேதவி	5.
தி ேவகம்பத் .	6.	காைளயார்	ேகாவில்,	7.	இைளயான் ,	8.	மானாம ைர,	9.
தி ப் வனம்.	அேத	ேபால்	ேசாழ ரம்,	காளப் ர்,	சிங்கம் ணரி,	கண் ர
மாணிக்கம்,	பட்டமங்கலம்,	இரவிேசரி,	உ வாட் ,	எமேனஸ்வரம்,	மங்கலம்,
ேகாவா ர்,	ஆகியைவ	அப்ெபா 	அைமந் 	இ ந்த	சில	மாகாணங்களா ம்.	

வரிவிதிப்பிற்கான	நிலங்கள்	ெபா வாக	நஞ்ைச	 ஞ்ைச	என்
வைகப்ப த்தப்பட்டன.	இைவகளில்	இ ந் 	ெபறப்பட்ட	தீர்ைவ,	வாரப்பத் ,
தீர்ைவப்பத் ,	வரிைசப்பத் ,	என்ற	அ ப்ைடயில்	வ லிக்கப்பட்டன.	ேவளாண்ைம
ேவைலகளான	உழ ,	விைதப் ,	உரமி தல்,	நீர்ப்பாய்ச்சல்,	கைள	எ த்தல்,
அ வைட	ஆகியவற்றிற்கான	 கள 	ெசல கள்	ெபா ச்	ெசல கள்
எனப்பட்டன.	ெமாத்த	மக லில்	இைவகைளக்	கழித் விட் 	எஞ்சியதில்	சரிபாதி,
ஜமீன்தா ம்	விவசாயி மாக	ெபற்றனர்.	இதற் 	வாரப்பத் 	என் 	ெபயர்.	 ஞ்ைச
நிலங்களின்	மக க் 	ஏற்கனேவ	நிர்ணயிக்கப்பட் ள்ள	விகிதத்தில்
ெச த்தப்ப ம்	தீர்ைவத்	ெதாைகக் 	தீர்ைவப்பத் 	எனப்ப ம்.	இைவ	தவிர
ெகா க்கால்,	வாைழத்	ேதாட்டங்களின	விைளச்ச க் 	ேசத் வரி	என்ற	பணவரி
வ லிக்கப்பட்ட .	 ஞ்ைச	நிலங்களில்	ஒ 	 றிப்பட்ட	அளவிற் க்	 ைறவாக
மக ல்	வந்தால்,	அதற் 	நிர்ணயிக்கப்பட்ட	விகிதத்தில்	பணம்
வரிவ லிக்கப்பட்ட .	இதைன	வரிைசப்பத் 	என் 	 றிப்பிடப்பட் ள்ள .	இந்த
பணவரிகைளச்	ெச த்த	 ம்ெபனியார 	பேகாடா,	உள்நாட் 	 வாரகன்
ழிப்பணம்,	சல்லிப்	பணம்	என்ற	நாணயங்கள்	ெசலாவணியில்	இ ந்தன.	சில

ஆவணங்களில்	இந்த	வைகப்	பணம்	 ழிப்பணம்	என் ம்	 றிக்கப்பட் ள்ள .
இந்தப்	பணத்ைத	ெவள்ளி,	ெசப் 	உேலாகங்களில்	அச்சி வதற்
மரக்கட்ைடகளில்	அைமக்கப்பட்ட	அச் கள்	பயன்பட்டதால்	 ழிப்பணம்	என்ற
ெபயர்	ஏற்பட் 	இ க்கலாம்.	இந்த	நாணயங்கைளத்தயாரிக்கசிவகங்ைக	நகரில்
அஃக	சாைல	என்ற	நாணயச்	சாைல	அைமக்கப்பட் 	இ ந்த .	

இந்த	வ ல்	பணிக் 	ஜமீன்தார 	ேசைவயில்	சம்பிரிதி,	கணக்கர்,	காவல்காரர்,
என்ற	பணியாளர்கள்	இ ந்தனர்.	கிராமக்	கணக்கர்	பதிேவ கைள,
ஆண் ேதா ம்	ஜமீன்தார்கள 	அ வலர்	ஆண் ேதா ம்	தணிக்ைக	ெசய்
வந்தனர்.	இந்த	தணிக்ைகக் 	ஜமாபந்தி	என் 	ெபயர்.	ஜமீனில்	உள்ள	ெமாத்த
கிராமங்களின்	வ ல்	சம்பந்தப்பட்ட	பதி கைள,	ஜில்லாக்	கெலக்டர்	ஜமாபந்தி
ெசய்வார்.	இந்த	ஜமாபத்தி	இன் ம்	வ வாய்த்	 ைறயில்	சற் 	மா த டன்
ஆண் 	ேதா ம்	ஒவ்ெவா 	தா காவி ம்	ஜூன்	மாதங்களில்	நைடெபற்
வ கிற .	
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இத்தைகய	தீர்ைவ	வ லினின் ம்	ேவ பட்ட	நிலத்	ெதா ப் கள்	இந்த
ஜமீன்தாரியில்	இ ந்தன.	அைவ	இனாம்	நிலங்கள்	அல்ல 	கிராமங்கள்
எனப்பட்டன.	பாண் யர்கள்	ேசாழர்கள்,	நாயக்க	மன்னர்கள்,	மாவலி
வாணாதிராயர்கள்,	ேச பதிகள்,	ஆற்காட் 	நவாப்	ஆகிேயார்	ஆட்சியில்	இந்தச்
சீைமயில்	தனியா க் ம்	தி க்ேகாயில்,	தி மடங்கள்,	பள்ளி	வாசல்கள்,
ேதவாலயங்கள்	அன்ன	சத்திரங்கள்,	தண்ணீர்ப்	பந்தல்கள்	என்ற
அறப்பணிக க் 	சர்வ	மானியமாக	வழங்கியைவ	அைவ,	ேபார்	வீரர்,	 லவர்,
பண் தர்,	அவதானி,	ேபான்ற	தனியார்க க் 	வழங்கப்பட்ட	இனாம்கள்	ஜீவிதம்
எனப்பட்ட .	ேம ம்	ேவத	விற்பன்னர்கள்,	வியாகரனப்	பண் தர்கள்,
ஆகிேயா க் 	அளிக்கப்பட்டைவ	தர்மாசனம்	என் ம்	 மி தி	வல்லவர்க க்
வழங்கப்பட்டைவ	 ேராத்திரியம்,	வித்தியார்த்திக க் 	வழங்கப்பட்டைவ
பட்டவர்த்தி	என் ம்	வழங்கப்பட்டன.	இந்த	அறக்ெகாைடகள்	ச தாயத்தின்
நலன்க க்காக	நி வப்பட்டைவ	என்ற	அ ப்பைடயில்,	அந்தப்	பணிகள்	ெதாடர்ந்
மக்க க் ப்	பயன்பட	ேவண் ம்	என்ற	ெப ேநாக்கில்,	தீர்ைவயின்	 ைமயால்
இைவ	பாதிக்கப்படக்	 டா 	என்பதற்காக,	அந்தக்	அறக்ெகாைடகைளப்
பரிபாலிப்பவர்களிடமி ந் 	அறக்ெகாைடயான	நிலங்கள்,	அல்ல 	கிராமங்க க்
ெபா ப் 	அல்ல 	 யிட்ெரண்ட்	என்ற	ெமாத்த	ெதாைக	மட் ம்	ஆண் ேதா ம்
வ லிக்கப்பட்ட .	இவற்ைற	வி த் 	சாயர்	என்ற	சில்லைர	வரவினங்க ம்
ஜமீன்தா க் ரியதாக	இ ந்தன.	அதாவ 	ேபட்ைடகளில்	வியாபாரிகளிடமி ந்
ெபறப்ப ம்	 ங்கம்,	நீர்	நிைலகளின்	மீன்பாசி,	கா களின்	இைல	காய்	கனி	என்ற
ேமற்பலன்கள்	ேபான்றைவ.	இத்தைகய	வ ல்	பணிகளில்	கண் ம்	க த் மாக
கவனத்ைதச்	ெச த்த	ேவண் ய	ெபா ப் 	மட் ம்	ஜமீன்தா க் 	இ ந்த .	

ந்ைதய	மன்னர்கைளப்	ேபால	உரிைம	இயல்,	 ற்றவியல்,	ஆகிய	 ைறகளின்
வழக் கைளப்	பரிசீலித் 	நியாயம்	வழங் ம்	உரிைம ம்	இந்த	 திய	ஜமீன்தாரி
ைறயில்	ஜமீன்தா க் 	வழங்கப்படவில்ைல.	“அர 	அன் 	ேகட் ம்	ெதய்வம்

நின் 	ேகட் ம்"	என்ற	பழெமாழி ம்	ெபா ளற்றதாகப்	ேபாய்விட்ட .	 ந்ைதய
காவல்	 ைறயான	தலங்காவல்,	திைச	காவல்,	ேதசகாவல்,	என்ற	 ைறகள்
அகற்றப்பட் 	சிவகங்ைகயில்	 திதாக	காவல் ைற	ஏற்ப த்தப்பட்ட .	உரிைம
இயல்	வழக் க க் 	ம ைரயில்,	சாதர்	அதாலத்	என்ற	நீதி	மன்ற ம்	ேமல்
ைறயீட் ற்காக	இராமநாத ரத்தில்	மாவட்ட	நீதிமன்ற ம்,	ெசன்ைனயில்
ெராவின்சியல்	ேகார்ட்	என்ற	உயர்நீதிமன்ற ம்	ெசயல்பட்டன.	இந்த	மன்றங்களின்
தீர்ப் ைரகளில்	தி ப்தியைடயாத	 மகன்,	இங்கிலாந் 	நாட் ல்	உள்ள
பிரிவிகன் சில்	என்ற	 ம்ெபனியார 	உச்சநீதிமன்றத்தில்	ேமல்	 ைறயீட்ைடத்
தாக்கல்	ெசய் 	நியாயம்	ெபற் க்	ெகாள் ம்	வாய்ப் 	ஏற்ப த்தப்பட் 	இ ந்த .	

இவ்விதம்	 திய	ஜமீன்தாரி	அைமப் ,	மக்க க் ம்,	ஜமீன்தா க் ம்	உள்ள
இைடெவளியிைன	நைட ைறயில்	அதிகப்ப த்தி	இ ந்தா ம்,	காலங்காலமாக



ெபா மக்க க் ம்	ஆட்சியாள க் மிைடயில்	நிலவிய	வி வாசம்,	நல் ற கள்
ெதாடர்ந் 	நீ த்தன.	ெபாங்கல்	விழாவின்	ெபா 	 மக்கள்	க ம் ,	மஞ்சள்,

ப்பாைன,	க ப்பட் 	ஆகிய	ெபாங்கல்	சீர்ப்	ெபா ட்கைள	ஜமீன்தார்க க்
ெகாண் 	ெசல் ம்	 ைற	இ ந்த .	இந்த	அன்பளிப் ப்	ெபா ள்க க் 	உ ப்ைப
என் 	ெபயர்.	இேத	ேபால்,	மகர்	ேநான் ப்	ெப விழா,	தீபாவளி	விழா	ஆகிய	விழா
நாட்களின்	ெபா ,	 	மக்கள்	அரண்மைனக் 	மகர்ேநான் க்	 ட் ,
ைழக்கிடாய்	என்ற	ஆட் க்	கிடாய்கைள	அன்பளிப்பாக	ஜமீன்தா க்

வழங் ம்	வழக்க ம்	ெதாடர்ந்த .[5]"	இதற் ப்	பகரமாக	அரண்மைனயில்
இ ந் 	அந்தக்	 கைளச்	சிறப்பித் 	அ ப் ம்	பழக்கம்	இ ந்த .	

மற் ம்	சிவகங்ைகச்	சீைமயின்	கிராமங்களில்	ேகாயில்	விழாவில்	ேதேராட்டம்,
மஞ் விரட் ,	ஆகிய	விழாக்களின்	ெபா 	ஜமீன்தார்	ேநரில்	ெசன் 	 ங் ம,
சந்தனப்	ேபைழகைளத்	ெதாட் க்	ெகா த்தல்,	வடம்	பி த் க்	ெகா த்தல்,
ஆகியைவகைள	ேமற்ெகாண் ,	மக்க க் 	மகிழ்ச்சி ம்	சிறப் ம்	ேசர
உதவினார்.	இவ்வா 	மக்கள்	ஜமீன்தாைர,	 ந்ைதய	கால	மன்னராகேவ	மதித் ப்
ேபாற் ம்	வி வாசத்ைத	அறிந்த	 ம்ெபனியார்,	சிவகங்ைக	அரண்மைனயில்
ற் 	இ ப 	சீ ைட	அணிந்த	 ம்ெபனி	வீரர்கள்	நிைல	ெகாண்

இ ப்பதற் ம்	ஜமீன்தார 	ேசவகர்கள்	வாட்க டன்	பணியாற் வதற் ம்,
நாளைடவில்	அ மதி	வழங்கினர்.	ஒரள 	ஜமீன்தார 	பதவியின்	ேதாற்றத்திற் ச்
சிறப் ட் பைவயாக	இந்த	நைட ைறகள்	அைமந்தன.	

பைடமாத் ர்,	ெகளரி	வல்லப	ேதவர்,	சிவகங்ைகத்	தன்னர 	மன்னர 	வழியினர்
என்ற	 ைறயி ம்,	 திய	 தல்	ஜமீன்தார்	என்ற	 ைறயி ம்	 க ட ம்,
ம்ெபனியா ட ம்	நல்ல	ெதாடர் கைளக்	ெகாண் ந்தனர்.	தம
ன்ேனார்கைளப்	ேபால	அறக்	ெகாைடகைள	வழங்கி	இ ப்பைத	சிவகங்ைக

சமஸ்தான	பதிேவ கள்	ெதரிவிக்கின்றன.	ஆனால்	கி.பி.1829-ல்	காலமான
இவ க் 	ஆண்	வாரி 	இல்லாததா ம்,	அவர்	மரணமைடந்த	ெபா 	அவர
மைனவி	பர்வதவர்த்தினி	நாச்சியார்	கர்ப்பவதியாக	இ ந்தைத	சாதகமான
ழ்நிைலயாகக்	ெகாண் 	ஜமீன்தார 	இறந் 	ேபான	 த்த	தைமயனார்

ஒய்யாத்	ேதவர 	இரண்டாவ 	மகன்	 த் 	வ கநாதர்,	ஒ 	ெபாய்யான	மரண
சாசனத்ைதக்	கெலக்டரிடம்	காண்பித் 	ஜமீன்தாராவதற் 	ஒப் தைலப்	ெபற்றார்.	
இவர 	உரிைமைய	ம த் 	கி.பி.	1834-ல்	இறந் ேபான	 தல்	ஜமீன்தார்கள
மைனவிக ம்,	மக்க ம்	பல	உரிைம	இயல்	வழக் கைளத்	ெதாடர்ந்தனர்.
தங்க க் 	சாதகமாக ம்,	பாதகமாக ம்	பல	தீர்ப் ைரகைளப்	ெபற்றனர்.
அ த்த த் ப்	பாதிக்கப்பட்டவர 	 ைறயீ 	ேமல்	 ைறயீ 	என்
நடவ க்ைககைளத்	ெதாடர்ந்ததால்,	ஜமீன்தாரியில்	நிைலயற்ற	தன்ைம	நிலவிய .
கி.பி.	1896-ம்	வைர	ஜமீன்தார்கள்	தங்கள 	ெசாந்தப்	ெபா ப்பில்	ெசய்யத்	தக்க
பல	நல்ல	பணிக ம்	நைடெபறாமல்	ேபாய்விட்டன.	அேத	ேநரத்தில்	இந்த
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ஜமீன்தாரி	வழக் களால்	உ ப்ப யான	நன்ைம	எ ம்	இல்ைல	என்பைத	 கள்
உணர்ந் 	தவித்தனர்.	
நாட்கள்	ஆக,	மக்கள்	ெப க்க ம்	மி தியாக,	ேவ 	ெதாழில்கள்,	ெதாழில்
வாய்ப் க்கள்	இல்லாத	நிைலயில்	சிவெகங்ைக	சீைம	மக்கள்	விவசாயத்ைத
ெதாழிலாக	ெகாள்வ 	அல்ல 	சார்ந் 	நிற்ப ம்	அதிகரித்த .	அேத	ேநரத்தில்
விைளச்சல்	நிலப்பரப் ம்,	விைளச்ச ம்	அப்ப ேய	இ ந்த .	விவசாயத்ைதச்
சார்ந் ள்ளவர்கள 	ேதைவ	நிைற 	ெசய்யப்பட	 யாத	நிைல.	 ன்றில்	ஒ
பங்காக	இ ந்த	விவசாயி	வர்க்கம்	மக்கட்	ெதாைகயில்	சரிபாதி	அளவிற்
வளர்ந்த .[6]	

	

		

	

	

ெதாழிற் ரட்சியின்	காரணமாக	ேமற் 	நா கள்	ெதாழில்	மயமாகி ம்,	நம்	நாட்
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மக்கள்	விவசாயிகளாக ம்	விவசாயக்	 லிகளாக ம்	இ ந் 	வந்தனர்.
வ ைமக் 	 ல	காரணமாக	இ 	அைமந் ள்ள 	என	கி.பி.	1830-ல்	அரசினரால்
ஏற்ப த்தப்பட்ட	"பஞ்ச	ஆய் க்	 வில்"	கண் ள்ள .[7]	அத் டன்	விவசாய
உற்பத்தி	 ைறகளில்	மாற்றம்	இல்ைல.	விவசாயத்திற் 	ஆதாரமாக,	 ந்ைதய
அர கள்	அைமத்த	கண்மாய்க ம்	கால்வாய்க ம்	 ற்றாண் கள்	பலவற்ைறக்
கண்ட	நிைலயில்	அப்ப ேய	ப தான	நிைலயில்	இ ந்தன.	விவசாயத்திற்
ெகாண் 	வரத்தக்க	கன்னி	நிலங்கள்	ெதாடர்ந் 	தரிசாகக்	கிடந்தன.
இைவகைளச்	சீர்தி த்தம்	ெசய் 	விவசாயத்திற் 	ஏற்றதாக	மாற்ற

மக்களிடம்	மனம்	இ ந்தா ம்	அவர்கள்	ைகயில்	பணம்	இல்ைல	என	(இந்திய
அர 	ெசயலர்	சர்.	ேஜம்ஸ்	ைகர் 	அவர்கள 	31.10.1879-ந்	ேததி	அறிக்ைக)
ெதளி ப்ப த்தி	இ க்கிற .	இைவகைள	அர 	கண் 	ெகாள்ளவில்ைல.	
ம றம்	இந்திய	அர ,	 ம்ெபனியார 	வியாபார	நலன்க க் ம்	ரா வ
இயக்கத்திற் ம்	ஏற்ற	 ைறகளில்	ேகா க்கணக்கான	பணம்	ெசல 	ெசய்த .
றிப்பாக	1900-ல்	 திய	ரயில்	பாைதகள்	அைமக்கச்	ெசலவழித்த	225	மில்லியன்

ப ண் கள்	கால்வாய்கைளச்	ெசப்பனிடச்	ெசலவழித்த 	இ பத் 	ஐந்
மில்லியன்	ப ண் 	அதாவ 	ஒன்பதில்	ஒ 	ப தி.	பட் னி ம்	பசி மாக	பா ப ம்
விவசாயிகைளப்	பற்றி	சிறி ம்	அக்கைர	ெகாள்ளவில்ைல	என்பதற் 	இ
எ த் க்காட்டா ம்.[8]ஜமீன்தாரி ைற	மக்கள 	வாழ்க்ைகயில்	வளம்
ேசர்க்கவில்ைல.	மாறாக	வ ைமைய	வளர்த்த .	வாழ்வதற் 	வழியில்லாமல்,
ஜமீன்தா க் 	தீர்ைவ	பாக்கி	ெசலத்த	 யாத	நிைலயில்	மக்கள்	 ட்டம்
சிவகங்ைகச்	சீைமைய	விட் 	ெவளிேயறி	ெதாண்டமான்	சீைம,	ேசாழ	சீைமக் ச்
ெசன்ற 	மட் மல்லாமல்,	இலங்ைக,	பர்மா	ஆகிய	நாட் ற் 	ெசன்றனர்	என்
சிவகங்ைகச்	சீைம	பற்றிய	தஞ்ைச	சர வதி	மகால்	 லகச்	 வ 	ஒன்
ெதரிவிக்கின்ற .	

க்கமாகச்	ெசான்னால்	பதிேனழாம்	 ற்றாண் ன்	இ தியில்	கிளர்ந் 	எ ந்த
சிவகங்ைகச்	சீைம	மக்கள 	ஆேவசத்ைத	அடக்கி	தங்கள 	அரசியல்
நலன்கைள	நிைறேவற்றிக்	ெகாள்வதற் ரிய	 	திைரதான்	இந்த	ஜமீன்தாரி
ைற.	ஜமீன்தா க்ேகா	 க க்ேகா	இதனால்	பலன்	கிட்டவில்ைலெயன்றா ம்,
ம்ெபனியார்	ஒ 	 ற்றாண் ற் 	ேமல்	ேகா 	ேகா யாக	பணம்	 விப்பதற்

இந்த	அைமப் 	உதவிய 	என்பதில்	ஐயமில்ைல.	இத்தைகய	ஜமீன்தாரி	 ைற
மக்கள்	வாழ்வில்	பல	அவல	நிைலகைள	ஏற்ப த்தினா ம்	சிவகங்ைகைய	ஆண்ட
ஜமீன்தார்	உைடயண	ராஜா	தன 	ஜமீைன	 த்தைகக் 	விட	ேவண் ய	நிைலக்
ஆளாக்கப்பட்ட	ெபா தி ம்	அவ ைடய	ெகாைட	உள்ளத் க் 	எ த் க்காட்டாக
இன் ம்	சிவகங்ைக	நகரில்	சிறப்பாக	இயங்கிக்	ெகாண் க் ம்	மன்னர்	ேமல்
நிைலப்பள்ளி,	அலீஸ்	மில்லர்	மகளிர்	பள்ளி,	மன்னர்	ந நிைலப்பள்ளி	ஆகியைவ
அவ ைடய	கல்வித்	ெதாண் ைன	பைறசாற்றிக்	ெகாண் க்கின்றன.	

https://ta.wikisource.org/wiki/சீர்மிகு_சிவகங்கைச்_சீமை/சிவகங்கை_ஜமீன்தாரி_-_ஒரு_கண்ணோட்டம்#cite_note-7
https://ta.wikisource.org/wiki/சீர்மிகு_சிவகங்கைச்_சீமை/சிவகங்கை_ஜமீன்தாரி_-_ஒரு_கண்ணோட்டம்#cite_note-8


அவ க் 	அ த் 	வந்த	 ைரச்சிங்க	ராஜா	தி ப்பத் ரில்	ஸ்வி ஸ்
ம த் வமைன	அைமவதற் 	உரிய	நில ம்,	நிதிய ம்	வழங்கினார்.	கால்நைட
பராமரிப்பிற் 	 க்கியத் வம்	க தி	சிவகங்ைக	நகரில்	கால்நைட
ம த் வமைனைய	தம 	ெசாந்தப்	ெபா ப்பில்	நி விநடத்தி	வந்தார்.	ஏைழ
மாணவர்சாதிமத	ேபதமற் 	கல்வி	பயில	இலவசமானவ	வி தி	ஒன்றிைன
ேதாற் வித்தார்.	அவ க் ப்	பின்	வந்த	சண் கராஜா	இதைனப்	ேபான்
கிறித் வ	
என்பவ க் 	நிலம்	ெகா த்தார்.	இன் ம்	அந்தப்	பள்ளி	ராஜ மாரி	ராேஜஸ்வரி
கலா	சாைல	என்ற	ெபயரில்	இயங்கிக்	ெகாண் ப்ப 	 றிப்பிடத்தக்க .	வள்ளல்
அழகப்ப	ெசட் யார்	தன 	கல்வி	பணிையத்	ெதாடங்க	 ற்பட்டேபா
சண் கராஜா	அவர்கள்	தனக் ச்	ெசாந்தமான	ெசக்காைலக்	ேகாட்ைடயில்	100
ஏக்க க் ம்	அதிகமான	நிலத்ைத	ெகா த் 	உதவினார்.	சிவகங்ைகயில்	தன
தந்ைதயாரின்	ெபயரில்	கல் ரி	நி வினர்.	அதற் 	தன 	ெசாந்த	நிலத்ைத ம்
நிதிைய ம்	ெகா த்தார்.	

அவ ைடய	ைமந்தர்	கார்த்திேகய	ெவங்கடாஜலபதி	ராஜா	சிங்கம் ணரியில்
ெபண்கள்	உயர்நிைலப்பள்ளி	ெதாடங் வதற் 	1	லட்சம்	 	நிதி ம்	நில ம்
ெகா த் 	ெபண்கள்	பள்ளி	ெதாடங்கி	இன் ம்	ராணி	ம ராம்பாள்	நாச்சியார்
அர 	ெபண்கள்	ேமல்	நிைலப்	பள்ளியாக	நைடெபற் 	வ கிற .	

பதிேனழாம்	 ற்றாண் ன்	இ தியில்	ம ைர	நாயக்கப்	ேபரர 	அதிசயிக் ம்
வண்ணம்	ேபராண்ைம	பைடத் 	விளங்கிய	மறவர்	சீைமயின்	வடப தி
நாளைடவில்	ெதாண்டமான்	சீைம	ஆயிற் .	பாம்பாற் க் 	வடக்ேக	உள்ள
ேசாழநாட் ப்	ப தி	தஞ்ைச	மன்ன க் 	தானம்	வழங்கப்பட்ட .	பின்னர்,
எஞ்சி ள்ள	ப தியிலி ந் 	சிவகங்ைகச்	சீைம	பிரிந்த .	வரலாற்
நிகழ் களினால்	வ ம்	வலிைம ம்	 ன்றிய .	பழம்	ெப ைமைய	மட் ம்
ேபணிக்காத் 	வந்த	இந்த	மறவர்	சீைம	அர கைள,	ெவ ம ந் 	பலத்தில்	விஞ்சி
நின்ற	ஆங்கில	ஏகாதிபத்தியம்,	எளிதாக	வீழ்த்தி,	அவர்க க்
கட் ப்பட்ட	ஜமீன்தார்	நிைலக் த்	தாழ்த்திய .	ஆைனப த்தா ம்	 திைரயின்
உயரம்	என்ற	பழெமாழிக்	கிணங்க	மனஆ தல்	ெபற்றவர்களாக	வாழ்ந்தனர்	இந்த
ஜமீன்தார்கள்.	
சிவகங்ைக	ஜமீன்தாரியின்	ெப ம்பாலான	 மக்கள்	இந் 	சமயத்ைதச்	சார்ந்த
கள்ளர்,	மறவர்,	அகம்ப யர்	என்ற	 க் லத்ேதார்	இனத்தவர்கள்	மற் ம்
நகரத்தார்,	பிராமணர்,	வல்லம்பர்,	ேவளார்,	இஸ்லாமியர்,	கிறித்தவர்,	உைடயார்,
பள்ளர்	பைறயர்,	இைசேவளாளர்	என்ற	சி பான்ைம	ச கத்தின ம்,	இந்தச்
சீைமயின்	ச தாய	அைமப்ைபச்	ேசர்ந்தவர்கள்.	இவர்கள 	வாழ்க்ைக
வசதிகைளப்	ெப க்கிக்	ெகாள்வதற் ப்	பல	ெதாழில்கைள



ேமற்ெகாண் ந்தனர்,	என்றா ம்	இவர்களில்	ெப ம்பான்ைமயினர்,	சாதி,	மத,
இன	ேவ பா 	இன்றி	ஈ பட் ந்த	ெதாழில்	ேவளாண்ைமதான்.	இந்த
ஜமீன்தாரியின்	ெதற் ப்	ப தியில்	உள்ள	ைவைக	நதியின்	ெவள்ளப்	ெப க்கால்
ஒரள 	ேவளாண்ைமத்	ெதாழில்	நைடெபற்றா ம்,	ெப ம்பான்ைமயான	நஞ்ைச,
ஞ்ைசக் 	காலத்தில்	ெபாழிகின்ற	மைழயின்	நீர்,	கண்மாய்களிள்	ேதக்கி
ைவக்கப்பட் 	கழனிகளில்	ெநல்	விைளச்ச க் ப்	பயன்ப த்தப்பட்ட .	இந்த
நிலங்களில்	விைளச்சலில்	சரிபாதி	அளவிைன	ஜமீன்தார்	நிலத்தீர்ைவயாக	நிலத்
தீர்ைவயாகப்	ெபற் 	வந்தார்.	இவ்விதம்	ெப ம்	ெமாத்த	வ லில்	 ம்ெபனியார்
ன்றில்	இ ப திைய	கிஸ்தியாகப்	ெபற் 	வந்தனர்.	எஞ்சி ள்ள

ெதாைகயிைனக்	ெகாண் 	ஜமீன்தார்	எந்தவிதமான	நன்ைமகைள ம்	ெசய்ய
இயலாத	நிைல.	
ைபந்தமிழ்	பயின்ற	 லவர்கள்	பாட் ம்	உைர ம்	பயிலா	பத கள்	ஒட்ைடச்	ெசவியில்
உயர்தமிைழ	எங்ங்னம்	ஒ வ 	என் 	ஒர்ந்தவர்களாக	ஒைலத் க் கைளக்
கட் ப்	பரணியில்	ேபாட்டனர்.	கல்ைலத்தான்,	மண்ைணத்தான்,	காய்ச்சித்தான்,

க்கத்தான்	கற்பித்தானா?	என்ற	கவைல	ேதாய்ந்தவர்களாக	வாழ்ந்
வந்தார்கள்.	மற் ம்,	நாட் க்	கணக் ,	தலங்காவல்,	திைசகாவல்	ஆகிய
பணிக க் 	வழங்கப்பட் ந்த	 ண் 	மானிய	நிலங்கள்	 ம்ெபனியாரால்
ேமற்ெகாள்ளப்பட் 	அவர்கள 	பணிக்கான	ஊதியம்	பணமாக	வழங்கப்பட்ட .	

இவ்விதம்	ச தாயத்தின்	பலநிைலகளில்	உள்ள	மக்கள 	வாழ்க்ைகயிைனப்
பாதிக் ம்	வைகயில்,	பரங்கியர 	 திய	ஜமீன்தாரி	 ைற	அைமந் 	இ ந்த .
சிவகங்ைகச்	சீைமக் 	மட் ம்	ஏற்பட்ட	ஆற்றிைடக்	 ைற	அல்ல.	இ 	அன்ைறய
ெசன்ைன	மாநிலம்	 வதற் ம்	-	தமிழ்நா ,	ேகரளா,	ஆந்திரம்,	கன்னடம்
ஆகிய	அைனத் ப்	ப திகளின்	தைல	விதியாகி	இ ந்த .	

	

1.	 ↑	History	of	the	Inam	Revenue	Settlement	and	Abolition	of
Intermediate	Tenures	(1977)	Govt.	of	Tamil	Nadu.	P.	35	

2.	 ↑	Court	Records	Appeal	No.20/1887	

3.	 ↑	Macleairs	Manual	of	Madras	Administration	

4.	 ↑	190.	சிவகங்ைக	சமஸ்தான	பதிேவ கள்.	

5.	 ↑	Administrative	Report	of	Sivagangai	Samasthanam	for	1943/1944	

6.	 ↑	Palm	Dutt.	S.	-	India	Today	(1950)	

7.	 ↑	First	Report	of	Famine	Commission	(1880)	

8.	 ↑	தஞ்சா ர்	சரஸ்வதி	மகால்	 லக	பதிேவ 	
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ேச பதி	மரபினரான	சிவகங்ைக	மன்னர்க ம்,	தமி க் 	தளரா 	உதவி
உள்ளனர்.	தமிழ்ப் லவர்கைளப்	ெப ைமப்ப த்திப்	ெபான் ம்	ெபா ம்
வழங்கிய டன்	அவர்கள 	வாழ்க்ைக,	வ ைமயில்	 ந் 	விடக் டா 	என்ற
க த்தில்	தமிழ்ப்	 லவர்க க் 	ேப ம்	ஊ ம்	அளித் 	ெப ைமப்ப த்தினர்.
சிவகங்ைக	ேதவஸ்தான	ஆவணங்களில்	இ ந் ,	சிவகங்ைகத்	தன்னரசின்
தல்	மன்னரான	சசிவர்ணத்	ேதவர்,	மிதிைலப்பட் 	அழகிய	சிற்றம்பலக்	கவிராயர்

வழியினரான	சிற்றம்பலக்	கவிராய க் 	கி.பி.1732-ல்	ஜீவித	மான்யமாக,	காடன்
ளம்	என்ற	கிராமத்ைத	தானமளித்தார்	எனத்	ெதரிகிற .	இந்தக்	கவிராயர

ைமந்தரான	மங்ைகபாகக்	கவிராய க் 	கி.பி.	1733-ல்	ேமலக்	ெகான்னக் ளம்
என்ற	கிராமத்ைத	 ற் ட்டாக	வழங்கிய	ெசய்தி ம்	உள்ள .[1]	இவர்கள
வழியினர்	பின்னர்	பிரான்மைலயில்	வாழ்ந்தனர்	என்ப ம்	அவர்களில்	ஒ வரான
ழந்ைதக்	கவிராய ம்	இந்த	மன்னரால்	ஆதரிக்கப்பட்டார்	என்ற	ெசய்திக ம்

கிைடத் ள்ளன.	இந்த	மன்னர்	மீ 	வண்ேடாச்சி	ம ங்கைணதல்	என்ற	 ைறயில்
சசிவர்ணர்	ஒ ைறக்	ேகாைவ	 ல்	என் ம்	பைடக்கப்பட் ள்ள .	

இந்த	மன்னர 	மாமனாரான	 த் 	விைசய	ர நாத	ேச பதி	மன்னர்மீ 	பண
வி 	என்ற	சிற்றிலக்கியத்ைதப்பா 	பரிசி ம்	பாராட் ம்	ெபற்ற	ம ைர
ெசாக்கநாதப்	 லவைர ம்	இந்த	மன்னர்	ஆதரித் ள்ளார்.	அந்தப்	 லவ க்
ஜிவித	மான்யமாக	ெசங் ளம்	என்ற	ஊைர	இந்த	 லவ க் 	தானமாக	வழங்கி
ெசந்தமிழ்	காத்த	ேச 	மரபினர்	என்ற	 க க் ரியவராக	விளங்கினார்.	
ஆனால்	இந்தப்	 லவர்	ெப மக்கள்,	இந்த	மன்னர்	மீ 	பா ய	தனிப்பாடல்க ம்,
இலக்கியங்க ம்	இன் 	நமக் 	கிைடக்கவில்ைல,	என்ப தான்	மிக ம்
வ த்தப்பட	ேவண் யெதான் .	இதற்காக	யாைர	ெநாந் 	ெகாள்வ .	இந்தப்
லவர்	ெப மக்க க் 	 ன்ன ம்	ெபான்னங்கால்	அ த	கவிராயர்	அழகிய
சிற்றம்பலக்	கவிராயர்,	ஆகிேயார்	தி மைல	ர நாத	ேச பதி,	ர நாத	கிழவன்
ேச பதி,	ஆகிய	ெப 	மன்னர்களின்	அைவக்	களத்ைத	அலங்கரித் 	வந்தனர்.
அன்பளிப்பாக	சர்வமான்ய	ஊர்கைள ம்	ெபற்றனர்.[2]	
பதினா ,	பதிேனழாம்	 ற்றாண் களில்	தமிழின்	நிைல	தமிழ்நா 	 வ ம்
தளர்வைடந்த .	தமிழகத்தின்	ஆட்சிக்	கட் லில்	இ ந்த	நாயக்க	மன்னர்கள்
(ெசஞ்சியி ம்,	தஞ்ைசயி ம்,	ம ைரயி ம்)	அவர்கள 	தாய்	ெமாழியான
ெத ங்கிற் ம்,	அதன்	சார் 	ெமாழியான	சமஸ்கி தத்திற் ம்	ஆக்க ம்
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ஊக்க ம்	அளித் ப்	ேபாற்றினர்.	அர 	நிைலயில்	மட் மல்லாமல்,	ஆலயங்களி ம்
ெத ங் 	இைச ம்,	 த் ம்	இடம்	ெபற்றன.	தமிழ்ப் லவர்க ம்	சான்ேறார்க ம்,
ச தாயத்தில்	 றக்கணிக்கப்பட் 	நலிந் 	வாழ்ந்தனர்.	'சனியான	தமிைழ	விட் ச்
சதிராடக்	கற்ேறாமில்ைல'	எனச்	சலித்தனர்.	'கல்ைலத்	தான்	மண்ைணத்தான்
காய்ச்சித்	தான்	 க்கத்தான்,	இல்ைலத்தான்	பசியாமல்	இ க்கத்தான்
ப மத்தான்	எ தினார்”	என் 	பிறவியளித்த	பிரம்மைனேய	வைசயாகப்	ேப ம்
நிைலெய ந்த .	ெசஞ்சி,	தஞ்ைச,	ம ைர,	ைம ர்	மா 	பாைஷ	ெசந்தமிழின்
ைவயறிந் 	ெசய்ய	மாட்டார்	என் 	 	ெசய்த	 த்தமிழ்ப்	 லவர்கள்

மனெமா ந் 	வாழ்ந்தனர்.	
இவர்கள 	வாட்டம்	தீர்க் ம்	நிைலயில்	ஆங்காங் 	சில	வள்ளல்கள்	மட் ம்
உதவினர்.	 மேரந்திர	காங்ேகயன்,	ஆ ர்	சர்க்கைர,	மாைவக்	க ப்பன்,	 ைவ
ஆனந்தரங்கம்	பிள்ைள,	இரைச	மைலயப்பிள்ைள,	ேசத் ர்	தைலவர்,	சீதக்காதி
மைரக்காயர்	ேபார்	அவர்களில்	சிறப்பானவர்கள்.	ஆனால்	இவர்கைளெயல்லாம்	விட
தங்கள 	வைரயாத	வள்ளற்தன்ைமயால்	தமிழ்ப் லவர்கைள	ஈர்த் க்	காத்த
தமிழ்	வள்ளல்கள்	ேச பதி	மன்னர்கள்	

" ேவந்த மற் 	சங்க ம்	ேபாய்,	பதின் ன்ேறா 	எட் க்,
ேகாேவந்த மற் ,	மற் ெமா 	ெகாைட 	மற் 	
பாேவந்தர்	காற்றில்	இலவம்	பஞ்சாய்	பறக்ைகயிேல	
ேதேவந்திர	தா ெவாத்தாய்	ர நாத	ெசய ங்கேன"	

-	என் 	பாேவந்தர்கள்	அந்த	 ேவந்தர்கைளப்	ேபாற்றத்	ெதாடங்கினர்.	அந்த
மன்னர்கள்	மீ 	இயற்றிய	ஒ ைறக்	ேகாைவ ம்	தளசிங்க	மாைல ம்	தமிழ்
ெசய்த	தவப்	பயனாக	கிைடத்தி க்கின்றன.	காலத்தால்	பிந்திய	இந்தக்
கவிராயர்கள 	பைடப் கள்,	ேசைனதைழயாக்கி	ெசங் தி	நீராக்கி	ஆைன
மிதித்த	அ ம்ெப ம்	வீரம்	மணக் ம்	ெசம்மண்ணில்,	ெசந்தமிழ்	மனத்தின்
வாசம்	பரப் வதற் 	இன் 	நமக் 	கிைடக்காத ,	மிகப்ெபரிய	இழப் 	என்பதில்
ஐயமில்ைல.	
இந்த	மன்னைரய த் 	சிவகங்ைகயின்	அரியைணேயறிய	இளம்	மன்னர்	 த்
வ கநாதர்,	தந்ைதக்ேகற்ற	தனயனாகத்	தமிழ்	வளர்த்ததில்	வியப்பில்ைலதான்.
இவர 	ஆட்சிக்	காலத்தில்	தமிழ்ப்	 லவர்களின்	 ட்டம்	அ கிவிட்டா ம்,
மிதிைலப்பட் 	அழகிய	சிற்றம்பலக்	கவிராயர 	வழியினர்	தமிழ்ப்	பணி
ெதாடர்ந்த .	இந்தக்	கவிராய 	ேபரனான	 ழந்ைதக்	கவிராயர்	பிரான்மைலயில்
வாழ்ந் 	வந்தார்.	“ைதக்ேகா ப்	பிைறப்ேபாலத்	தமிழ்க்ேகா ப்	 லவர்	வந்தால்,
திக்ேகா யைலயாமல்	தினங்ேகா 	ெபான் ம்	ெபா ம்	ெகாைட	ெகா க் ம்”
இந்த	மன்னைர	நா 	வந் 	பா 	ெபான் ம்	ெபா ம்	 மந் 	ெசன்றார்.	

இன் ம்	அந்தப்	 லவர்	 லில்	ெபா ந்தி ள்ள	ெபான்னான	வரிகள்,	



“சந்த ம்	ேகாட் ச்	ச மிய	நாராயணைன
வந்தைன	ெசய்	ெதாப்பமி ம்	வண்ைகயான்	-	நல்ந ல 	
ெதன் ளந்ைத	ேம ம்	ெசயசிங்க	ேகாகனக	மின் ழந்ைத	
ேபா ம்	விசித்திரவான்	-	 ன் ழந்ைத	
ஆயப்ப வத்ேத	ஆம்ெபாற்	 காக	தந்த	
ேகாம க் 	ேநராம்	 ைரராயன்	-	 மன்	
ர நிைலயிட் 	 தரித்ேத	ேச க்	

கர 	நிைலயிட்ட	அபயன்	-	வரச ரன்	
தண்டளவ	மாைலச்	சசிவர்ண	 பன ள்	
ெகாண்ட	உபய	 லதீபன்	-	மண்டலிகன்	
ராச லி	வ கநாத	ெபரி	 ைடயான்	
ராசன்	இவன்	ஆண்ைம	நாகரிகன்...”	

மற் ம்,	இந்த	மன்னரால்	ேபாற்றப்பட்டவர்	பனைச	நகர்	என் 	ேபாற்றப்ப ம்
நாட்டரசன்ேகாட்ைட.	தமிழ்ச்	சக்கரவர்த்தி	 த் க்	 ட் ப்	 லவர்.	இவர 	 ர்விக
ஊர்	காைளயார்	ேகாவி க் 	அண்ைமயில்	உள்ள	உ ளிக்	ேகாட்ைட.	இவர்
இயல்பாகேவ	ெசந்தமிழில்	சீர்மி 	பாடல்கைள	சிரமமின்றிப்	பா ம்	வரகவியாக
இ ந்தார்.	நாட்டரசன்ேகாட்ைடயில்	தி க்ேகாயில்	ெகாண் ள்ள	ெகாற்றைவ
கண் ைடயம்மைனப்	பற்றிய	பள் ம்,	அந்த	ஊரின்	காவல்	ெதய்வம்	க ப்பனர்
பற்றிய	பதிகத் டன்	பல	தனிப்பாடல்கைள ம்	பா ள்ளார்.	இவர 	கண் ைடய
அம்மன்	பள் 	நம 	தமிழில்	உள்ள	மக்கா	பள் ,	 க் டற்பள் ,	தி மைல

கன்	பள் 	ஆகிய	

சிற்றிலக்கியங்க டன்	ஒப்பிடக்	 ய	சிறந்த	பைடப்பா ம்.	இந்த	 லின்
ெதாடக்கப்	ப தியில்	மன்னர்	 த் 	வ கநாதைர	அவர்	வாழ்த்திப்	பா ய	ப தி:	
"வயனி வர்	பர த் வ க	நாேதந்த	 ைர
					மார்க்கண்டன்	ேபாலி க்க	 வாய்	 யிேல
உயர் ழந்ைதத்	 ைரயர 	அர கள்	 மார	வர்க்கம்
					உகந் 	ெபற	வசந்தரேவ	 வாய் யிேல
தய ள்ள	ெமஞ்ஞான	 ைர	தர்ம	சமஸ்தானாபதி
				தைழத்ேதாங்கி	வளரேவ	 வாய்	 யிேல
நயமி 	கண் ைடயவட் 	இ ப்ைபக் ர்	ெகா த்த
				ராஜசிங்க	மிவெனன் 	 வாய் யிேல!"	
இந்தப்	 லவர 	இன்ெனா 	பைடப் 	வசன	சம்பிரதாயக்	கைத	என்ற
வசனக்காவியம்.	தமிழ்	ெமாழியில்	உைரநைடயில்	இயற்றப்பட்ட	 தல்	 ல்	என்ற
ெப ைம	ெபற்ற .	பதிெனட்டாம்	 ற்றாண் ன்	 ற்ப தி	வைர,	தமிழில்	உைரநைட
ல்,	என்ற	வைகேய	இல்லாமல்	இ ந்த .	எல்லாம்	ெசய் ளில்தான்	அைமந்



இ ந்தன.	இயற்றப்பட்டன.	 லவர்கள்	தங்கள 	வி ப்பத்ைத	வள்ளல்க க்
அறிவிக் ம்	மடல்கள்	 ட,	ெசய் ளில்	இ ந்தன.	அந்த	வைகச்	ெசய் ள்	சீட் க்
கவி	எனப்பட்ட .	ஒ வர்.	மற்ெறா வர்க் ச்	ெசால் ம்	ெசய்திகள்	 ட	ெசய் ள்
அைமப்பில்தான்.	வியப்பாக	இ க்கிறதல்லவா?	ஆம்	இந்தக்	க தங்கள்	மடல்
அல்ல 	நி பச்	ெசய் ட்கள்	எனப்பட்டன.	நம 	சிவகங்ைகச்	சீைமப்	 லவர்தான்
இைவக க் 	மாற்றமான	 ைமையப்	பைடத்தார்.	வசன	நைட	அல்ல
உைரநைட	என்ற	இன்ைறய	இயற்றமிைழக்	கண் பி த்தார்.	இந்த	உைரநைடயில்
வந்த	 தல்	 ல்	வீரமா னிவர 	"பரமார்த்த	 க்கள்	கைத”	என்ற	பைடப்
என் 	எண்ணப்ப கிற .	ஆனால்	அதற் ம்	 ந்ைதய	 தல்	பைடப் 	"வசன
சம்பிரதாயக்	கைத"யா ம்.	இந்த	 ல்	 தன்	 தலில்	பர்மா	நாட் 	ரங் னில்
ெவளியிடப்பட்டதால்	தமிழ்	நாட் ல்	அதைனப்	பற்றி	அறிந்தவர்கள்	மிகச்	சிலர்.	
ஒ 	நாள்	மகா	சிவராத்திரி	இர .	சிவகங்ைக	மன்ன ம்	மக்க ம்	இர

வ ம்	விழித் 	இ ந் 	ஒ 	கைதயிைனக்	ேகட்கின்றனர்.	அந்தக்	கைதைய
நம 	 லவர்	ெசால் கிறார்.	தமிழகத்தில்	உள்ள	அைனத் 	ஊர்ப்	ெபயர்,	மக்கள்
ெபயர்கைள	இைணத் 	தல	 ராணங்களின்	கைதக்	க க்கைள	ெபயர்கைள
ஆங்காங்ேக	 த்தி	ஆர்வத் டன்	ேகட் ம்	 ைறயில்	அைவகைளத்	ெதா த் ச்
ெசால்கிறார்.	அந்தக்	கைதயின்	இ திப்	ப தி:	

"....	இந்த	மட் ம்	ராஜ	ரீ	கர்த்தாக்கள்	கி ைபயினாேல	ேமகனன்	ேசர்ைவக்காரன்
வைக,	இவ்விடத் க் 	வந் 	சம் ரணமாய்	வ ஷக்	கட்டைள	ெகா த்
விசாரித்த	 ர்த்தமாய்	ெநல்ைலயப்ப	 தலியார்,	பிரபலமாகி	ெபான்னம்பல
தலியார் ரம்	அபிமான	ப யினாேல,	நாவேலாகம்	ெப ந்தீவி ண்டான

பறைகக் டயார்,	ெதாட் யபட் யார்,	ெதா ராரர்,	ெகால்லங் யார்,
ரசேனந்தலார்,	கட்டார்	 யார்,	கன்னாரி ப் 	ஜனங்கள்,	ஈழம் ைசயார்,
க்கானியார்,	லாட ரத்தார்,	பள்ளிமடத்தார்,	பைறக் ளத்தார்,	சக்கிலி	வயலார்,

இப்ப 	அேநகம்	வ ப் 	ெசால்லப்பட்ட	வர்க்கத் 	ஜனங்கள்	எல்லாம்,	அவரவர்
க் ம்	ேகாத்திரத் க் ம்,	கற்பித்தி க்கிற	ஜாதித்ெதாழிைல	 யற்சி

பண்ணிக்ெகாண் ,	ேமல்	வரம் 	கீழ்வரம் 	அறிந் 	நடந் 	ெகாண் ,	சகல
பாக்கியத் டன்	இ க்கிறார்கள்.	ஆைகயிேல	அகண்ட	பரி காரான	சச்சிதானந்த
பரப்பி ம்மாகிய	ஆதிபரா	பரவஸ் வான	 வாமி	அவர்க ைடய	கி ைபயினாேல
மகாவிஷ் 	பிம்பமாகப்	 ேலாகத்திேல	வந் 	அவதரித் 	ம 	நீதிேயா ங் ட
மண்டலாதிபதி ம்	அ ேயங்கைள	ரகழிக்கின்ற	இராஜ	வர்க்கங்க ம்,	 கிர்த
பரிபாலன	காத்தவலியரான	ப யினாேல ம்	 ேலாகத்திேல	ேதவாலயம்,	சிவலிங்கப்
பிரதிஷ்ைட,	பிரம்மப்	பிரதிஷ்ைட,	உபநயனங்கள்,	கன்னிகாதானம்,	அன்ன	சத்திரம்,
ஆத்தி ைஜ,	தி ப்பணி,	ேதவதாபிரார்த்தைன,	தர்மத்தியானமான
தண்ணீர்ப்பந்தல்,	பிராமண	ேபாசனங்கள்,	 வாதசி	கட்டைள	இ 	 தலான
நித்தியதானம்	நடத்திக்	ெகாண் 	வ கிற	ப யினாேல...'	என	நீண் 	 கிற



அந்தக்	கைத.	
இந்தக்	கைதயிைன	ேகட் 	மகிழ்ந்த	மன்னர்	 த் 	வ க	நாதர்,	 லவ க்
சாத்தேசரி	என்ற	ஊரிைன	சர்வமான்யமாக	வழங்கி	உதவினார்.	அந்த	ஊரிைன
ேநரில்	ெசன் 	பார்ைவயிட் 	வந்த	 லவர்	மன்னரிடம்	இந்தப்	பாட் ைன	பா னார்.	

"ெகாம்பிரண் ம்	இல்லாத	ேமாைளக்	கண்மாய்
ளக்கா ம்	இல்லாத	சாத்தேசரி	

வம் பண்ணிப்	ெப ங்கைரயான்	ெவட் ம்	
வாழ்க்ைகக் 	உதவாத	உவட் ப்	ெபாட்டல்..."	
அதற் 	ேமல்	 லவர 	பாடைலக்	ேகட்க	வி ம்பாத	மன்னர்,	உடேன	தம
பிரதானிைய	அைழத் 	வளம்	மிக்க	ஊர்	ஒன்றிைனப்	 லவ க் ப்பட்டயமிட்
ெகா க் மா 	ெசய்தார்.	தி ப் வண	நாதர்	உலா	பா ய	கந்தசாமிக்
கவிராயைர ம்	இந்த	மன்னர்	ஆதரித் ப்	ேபாற்றினார்.	
இந்த	மன்னைர	அ த் 	சிவகங்ைக	அந்நிய	ஆக்கிரமிப் க் 	ஆளாகிய .
அ த் 	கி.பி.1780-1801	வைர	ராணி	ேவ 	நாச்சியா ம்,	விைசய	ர நாதப்
ெபரிய	உைடயாத்	ேதவ ம்	ஆட்சி	பீடத்தில்	அமர்ந்தி ந்தனர்.	பிற	 ைறகளில்
அவர்கள்	ஒரள 	சிறந்த	பணிகைளச்	ெசய்த	ேபாதி ம்,	அவர்கள 	ஆட்சிக்
காலத்தில்	சிவகங்ைகச்	சீைமயில்	நிலவிய	அரசியல்	 ழப்பங்க க்கிைடயில்
அந்த	ஆட்சியாளர்கள்	எந்த	அளவிற் 	தமி க் த்	 ைணயாக	இ ந்தனர்
என்பைத	ெதரிவிக்கக்	 ய	ஆவணங்கள்	கிைடக்கவில்ைல.	

அ த் 	கி.பி.1801	இ தியில்	சிவகங்ைகச்	சீைம	தன்னாட்சி	நிைலைய	இழந்
ஜமீன்தாரியாக	மாற்றப்பட்ட .	இந்த	 திய	அரசியல்	அைமப்பின்	 தல்
ஜமீன்தாராகப்	பதவி	ஏற்றவர்	பைடமாத் ார்	ெகளரிவல்லபத்	உைடயாத்	ேதவர்	கி.பி.
1829-ல்	வைர	இவர 	ஆட்சி	நீ த்த .	இவைரப்	பற்றிய	சில	தனிப்பாடல்கள்
வழக்கில்	உள்ளன.	ஆனால்	அைவகைளப்	பா ய	 லவர்கள 	ெபயர்கள்	அறியத்
தக்கதாக	இல்ைல.	
தனக் ப்	பிற 	பிரளயம்	ஏற்ப ம்	என் 	பிரஞ் 	நாட் 	மன்னர்	பதினான்காவ

யி	ெதரிவித்ததாக	ஐேராப்பிய	வரலாற்றில்	ஒ 	ெசய்திக்	 றிப் 	உண் .	அைதப்
ேபால	இந்த	மன்னர்கள 	ஏ 	மைனவிகளில்	 ன் 	மைனவிக க்
ழந்ைதகள்	இல்ைல.	எஞ்சிய	நான் 	மைனவிகள்	 லம்	ஆ 	ெபண்கள்

வாரிசாக	இ ந்தனர்.	என்றா ம்	அவர்கள்	 றக்கணிக்கப்பட் 	இறந்த	ெகளரி
வல்லபத்	ேதவர 	உடன்பிறந்த	ஒய்யாத்	ேதவர 	மகனான	 த் வ கனாத	ேதவர்
ஜமீன்தாராக	நியமனம்	ெசய்யப்பட்டார்.	இதன்	காரணமாக	ம ைர,	ெசன்ைன
லண்டன்,	ஆகிய	நகர்களில்	உள்ள	நீதிமன்றங்களில்	கி.பி.1832	 தல்	தாக்கல்
ெசய்யப்பட்ட	ஏராளமான	உரிைமயியல்	வழக் கள்,	 ைறயி 	ேமல் ைறயீ ,
இ தி ைறயிட் 	தீர்ப் ைர	என்ற	வைகயில்	கி.பி.	1898	வைர	நீ த்த



காரணத்தினால்	சீைமயின்	ெபா ளாதார ம்,	சீைமயின்	உரிைம
ெகாண்டா யவர்கள 	வசதி ம்	மிக ம்	பாதிக்கப்பட்ட .	எ 	எப்ப 	இ ந்தா ம்
ஆண் 	ேதா ம்	 ம்ெபனி	அர க் 	ேபஷ் ஷ்	ெதாைகயாக	 .	2.58,640,14,00
ெச த்தியாக	ேவண் ம்.	ஜமீன்தார்	உரிைம	யா க் 	என்ற	வினாவிற் 	உ தி
ெசால்லக்	 ய	நீதிமன்றத்	தீர்ப் கள்	மாறி	மாறி	ெவளி	வந் ெகாண் ந்ததால்

களிடமி ந் 	ெபற	ேவண் ய	தீர்ைவ	வ ல்	சரிவர	நைடெபறவில்ைல.	இந்த
இக்கட்டான	 ழ்நிைலயில்	சிவகங்ைக	ஜமீன்தாரிையத்	தனியார்களிடம்
த்தைகக் 	வி ம்	நிைல	ஏற்பட்ட .	கி.பி.1864	 தல்	1877	வைர

ஜமீன்தாரியாக	இ ந்த	ராணி	காத்தமநாச்சியார்,	 ம்ெபனியா க் த்தவைண
ெதாைகைய	(ேபஷ் ஷ்	ெதாைகையச்	ெச த் ம்	பிரச்சைனையச்	சமாளிக்க	தி
கி ஷ்ண	சாமி	ெசட் க் 	ஜமீன்தாரிைய	 த்தைகக் 	1.6.1877-ல்
ைகெய த்திட் க்	ெகா த்தார்.[3]	
இரண்டாவ 	 ைறயாக	சிவகங்ைக	ஜமீன்தாரி	23.5.1887-ல்	ஐேராப்பிய
பிர கர்களான	ராபர்ட்	ேகார்டன்,	ெஜ.ெரயான்,	இ.எப்.ஸ்ரானாக்	என்ற	 வ க் ம்
ஜமீன்தாரி,	ெபரிய	சாமித்	ேதவர்	எனற	உைடயனத்	ேதவரால்	இ பத் 	இரண்
ஆண் கள்	தவைன	 த்தைகக் 	ெகா க்கப்பட்ட .[4]	ேமேல	கண்ட	இ
ஜமீன்தார்க க் ம்	 ன்னர்.	கி.பி.1859-ல்	ஜமீன்தாரான	ேபாத 	சாமித்	ேதவர்
கைலகள்,	இலக்கியங்களில்	சிறந்த	ஈ பா 	உைடயவராக	இ ந்தார்.	ப த்த	மரம்
ேநாக்கித்தாேன	பறைவகள்	வ ம்.	இவர்	தமிழ்ப்	 லவர்கைள	ஆதரித் 	உதவினார்
எனத்	ெதரிய	வ கிற .	நீல	வானிேல	ெநகிழ்ந்த	நிற	மாற்றம்	ேபால	அைமந்த
இந்த	இளம்	ஜமீன்தார 	தமிழ்ப்பணிக் 	கட் யம்	 வதாக	அைமந் 	இ ப்ப
இவர்	மீ 	பாடப்பட் 	உள்ள	காதல்	இலக்கியம்.	"மன்னர்	ேபாத 	பார்த்திபன்
காதல்"	என்ற	இனிய	சிற்றிலக்கியம்.	காதல்	 ைவைய	விட	தமிழ்ச்	 ைவ	த ம்பி
வழி ம்	தமிழ்	பைடப் .	சிவகங்ைக	அரண்மைனயில்	அரங்ேகறிய	கைடசித்	தமிழ்
இலக்கியம்	அ ேவ.	

இதைனப்	ேபான்ேற	சிவகங்ைகச்	ஜமீன்தார்கள 	ஆட்சியின்	ெபா ,
"சிவகங்ைக	ேவங்ைகக்	 ம்மி"	என் 	சிற்றிலக்கியம்	ஒன் ம்	இயற்றப்பட்டதாக
ெதரிகிற .	

	

1.	 ↑	சிவகங்ைக	சமஸ்தான	பதிேவ கள்.	

2.	 ↑	Inam	Fair	Registers	in	the	Sivangangai	Collector's	Office	

3.	 ↑	Annasamy	Ayyar	-	Sivagangai	its	origin	and	litigations	(1898)	

4.	 ↑	Zamindars	Agreement	Deed.	dt.	23.5.1857	
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இந்த	 ற்றாண் ன்	ெதாடக்கத்தில்	நா 	 வ ம்	ஆங்காங் 	பிரி ஷ்
அரசின க் 	எதிரான	பல	கிளர்ச்சிகள்	 ளிர்விட்டன.	அைவகளில்	சில	தனி
நபர்கள 	பயங்கரச்	ெசயல்களாக	பரிமளித்தன.	தமிழ்நாட் ல்	ெதன்காசி	ரயில்
நிைலயத்தில்	கைலக்டர்	ஆஷ்	என்பவைர	வாஞ்சிநாதன்	என்ற	இைளஞன்
ப்பாக்கியால்	 ட் க்	ெகான்ற	நிகழ்ச்சியிைன	எ த் க்காட்டாகக்	ெகாள்ளலாம்.

ஆனால்	ேமாகன்தாஸ்	கரம்	சந்த்	காந்தி	இந்திய	ேதசிய	இயக்கத்தின்
தைலைமைய	ஏற்ற ம்,	இத்தைகய	வன் ைறயில்	இ ந் 	விலகி	மக்கள்
கட் ப்பாட் ட ம்,	ஒற் ைம ட ம்	கிளர்ச்சிகளில்	பங் 	ெகாள் ம்	பண்பா
ஏற்பட்ட .	

இதற் ச்	சிறந்த	சான்றாக	கி.பி.1920-ல்	நடந்த	கிலாபத்	இயக்கம்.	இந்த
இயக்கம்	நாட் ன்	சி பான்ைமயரில்	ெப ம்பான்ைமயரான	இஸ்லாமியர்கைள ம்,
அைணத்தவா 	நா த விய	ேபரியக்கமாக	அந்தக்	கிளர்ச்சி	நைடெபற்ற .
இதைனெயாட் 	வடக்ேக	இ ந் 	 கம்ம 	அலி	சேகாதரர்கள்	தமிழ்நாட் ல்
ற் பயணம்	ெசய் ஆதர 	திரட் னர்.	அப்ெபா 	அவர்கள்	சிவகங்ைகச்

சீைமயில்,	இைளயான் ,	மானாம ைர,	சிவகங்ைக	ஆகிய	ஊர்களில்	ெபா க்
ட்டங்களில்	உைரயாற்றினர்.	பிரிட் ஷ்	அரசின்	ெகா ைமக க் 	எதிராக

வந்ேதமாதரம்,	அல்லாஹூ	அக்பர்	என்ற	ேகாஷங்கள்	எங் ம்	எதிெராலித்தன.
என்றா ம்	அேத	ஆண் ,	தர்ம ரியில்	இ ந் 	வந்த	 ப்பிரமணிய	சிவா,
காைரக் 	ேமல	ஊரணிக்	கைரயில்	பாரத	மாதா	ஆசிரமத்ைத	அைமத்
ெசயல்பட்ட	ெபா தான்	சிவகங்ைகச்	சீைம	எங் ம்	இந்திய	ேதசிய	காங்கிரஸ்
பற்றி ம்,	காந்திய கள்	பற்றி ம்	மக்கள்	ஈ பா 	ெகாள்ளத்	ெதாடங்கினர்.
பத்திரிைககள்,	வாெனாலி	ேபான்ற	விளம்பர	சாதனங்கள்	இல்லாத	அந்தக்
காலத்தில்,	தியாகி	 ப்பிரமணிய	சிவா ம்	அவர 	நண்பர்க ம்	கால்நைடயாக
பல	ஊர்க க் ம்	ெசன் 	காங்கிரஸ்	இயக்கம்	பற்றிய	பிரசாரத்ைத
ேமற்ெகாண்டனர்.	

பிராம்மணர்,	நகரத்தார்,	நாட்டார்,	அம்பலக்காரர்,	ேதவர்,	உைடயார்,	ஆதி
திராவிடர்,	இஸ்லாமியர்,	கிறித்தவர்	என்ற	அைனத் 	ச கத்தின ம்,
விவசாயிகள்	ெநசவாளர்கள்,	வணிகர்,	ெபாற்ெகால்லர்	என்ற	பல்ேவ
ெதாழில் ைறயின ம்	நாட் ப்	பற் டன்	காங்கிரஸ்	இயக்கத்தில்	பங் 	ெகாண்
ெதாண்டாற்றினர்.	ெவள்ைளயர 	ஆதிக்கத்தினின் ம்	நாட்ைட	வி தைல	ெபறச்
ெசய்வதற் 	பா பட	உ தி ண்டனர்.	கி.பி.	1923-ல்	 ப்பிரமணிய	சிவா,	ராஜாஜி
ஆகிேயார்	இைளயான் ,	மானாம ைர	ேபான்ற	ஊர்களில்	தீவிர	பிரச்சாரத்ைத
ேமற்ெகாண்டனர்.	அமராவதி	 ர்	ராய.ெசாக்கலிங்கன்	காைரக்



ெசா. கப்பா,	சா.கேணசன்	ஆகிய	நகரத்தர்	இைளஞர்கள்	கி.பி.1925-ல்
இந்திய	ேதசிய	காங்கிரசின்	ெதாண்டர்களாக	மாறினர்.	
அ த் 	தமிழக	 ற் ப்	பயணத்தின்	ெபா 	காந்திய கள்	சிவகங்ைகச்
சீைமக் ம்	வ ைக	தந்தார்.	தி ப் த் ார்	காைரக் 	ேதவேகாட்ைட	ஆகிய
ஊர்களில்	மக்கள்	ெப ந்திரளாகக்	 	வரேவற்றனர்	வழியில்	சிராவயல்
கிராமத்தில்	தி .	ப.ஜீவானந்தம்,	தி .	ெபா.திரி ட	 ந்தரம்	பிள்ைள ம்	நடத்தி
வந்த	ஏைழ	மாணவர்	பள்ளிக் ம்	வ ைக	தந் 	தி .	ஜீவானந்தம்	அவர்கள
ெதாண்ைடப்	பாராட் னார்.	காந்திய கள 	பயணம்	 க்கமாக	இ ந்த .
மக்கள 	மனத்தில்	இந்தியக்	காங்கிரசின்	இயக்கம்	பற்றிய	அ த்தமான
தாக்கத்ைத ம்	ஏற்ப த்திய .	கதர் ணி	 ற் ,	கதராைட	அணிதல்,
ம விலக் 	ேபான்ற	கிராம	நிர்மாணத்திட்டங்களில்	மிக ம்	ஒன்றியவர்களாக
சிவகங்ைகச்	சீைம	மக்கள்	மாறினர்.	

ெதாடர்ந் 	சீைமெயங் ம்	காங்கிரஸ்	ெதாண்டர்கள்	ஒத் ைழயாைம	இயக்கம்,
அதைன	அஹிம்ைச	வழியில்	நடத்திக்	காண்பிப்ப 	பற்றிய	பிரச்சாரம்	ெசய்தார்.
காந்திய கள்	தண் 	யாத்திைர	ெசன் 	சட்டத்திற் 	 றம்பாக	ைக
ெசய்யப்பட் 	ஏறவாடா	சிைறயில்	அைடக்கப்பட்டார்.	இதைன	ெதாடக்கமாக
ெகாண் 	நா 	 வ ம்	மக்கள்	சினந் 	எ ந்தனர்.	பக்கத்தில்	உள்ள
ேவதாரண்யத்தில்	ராஜாஜி	தைலைமயில்	நடக்க	இ ந்த	உப் ச்
சத்தியாக்கிரகத்தில்	கலந் 	ெகாள்ள	 ற் க்கணக்கான	ெதாண்டர்கள்
சிவகங்ைகயில்	இ ந் 	 றப்பட்டனர்.	ஆனால்	அவர்கள்	அைனவ ம்
தி ச்சிய ேக	த த் 	நி த்தப்பட்டனர்.	
இதனால்	1931-ல்	இந்திய	ேதசிய	காங்கிரஸ்	அறிவித்த	அந்நிய	 ணி	எதிர்ப் ,
கள் க்கைட	மறியல்,	தனிநபர்	சத்தியாக்கிரகம்	ஆகிய	திட்டங்களில்	கணிசமான
ெதாைகயினர்	கலந் 	ெகாண் 	சிைறகைள	நிரப்பினர்.	ேதசிய	இயக்கத்தில்
பங் 	ெகாண்டதற்காக	ஓராண் 	சிைறத்	தண்டைன	ெபற்ற தல்	நகரத்தார்	என்ற
ெப ைம	அமராவதி	 ரர்	ராய.ெசாக்கலிங்கன்அவர்க க் 	9.9.1932-ம்	ேததி
கிைடத்த .	இதைனப்	ேபான்ேற,	அந்நியத்	 ணிம ப் ,	இயக்கத்தில்	சிறப்பான
பங் 	ெகாண்ட	ெப ைம,	தி ப் த் ார்	 ஸ்லிம்	ெப மக்கைளச்சா ம்.
தி ப் த் ர்	மற் ம்	காைரக் 	ஆகிய	ஊர்களில்	அந்நிய	நாட் த்	 ணிகைள
விற்பைன	ெசய் ம்	 ணிக்கைடகள்	இல்லாததால்,	தி ப் த் ர்	 ஸ்லிம்கள்,
ஒ வாக	ம ைரக் 	ெசன் 	அங் ள்ள	ெபரிய	ஜ ளி	நி வனமான	ஹாஜி.
ஸா.ேசட்	ஜ ளி	கைட	 ன்னர்	மறியல்	நடத்தினர்.	சிவகங்ைக	நீதிமன்றத்தில்

பணி ரிந்த	நான் 	அ வலர்கள்	தங்கள 	பணிகைள	 றந் 	அ வலகத்ைத
விட் 	ெவளிேய	வந்தனர்.	
சிவகங்ைக,	காைரக் ,	இைளயான் ,	 வயல்	ஆகிய	ஊர்களில்	உள்ள



கள் க்கைட,	சாராயக்கைட	வாயில்களில்	நின் 	ேதசியத்	ெதாண்டர்கள்	மறியல்
ெசய்தனர்.	ம விைன	வாங்கி	அ ந்த	ேவண்டாம்	என	 காரர்கைளக்	ேகட் க்
ெகாண்டனர்.	ஆனால்	காவல் ைறயினர்	ெதாண்டர்கைள	ைநயப் ைடத்த டன்
சிைறகளில்	தள்ளி	அைடத்தனர்.	இந்த	அகிம்சா	ேபாராட்டம்	ெபா மக்களிடத்தில்
நல்ல	தாக்கத்ைத	ஏற்ப த்திய .	இந்தக்	கள் க்கைட	மறியல்	ேபாரில்
ேக.வி.ேச ராமச்சந்திரன்,	ேக. ந்தரராஜன்,	ேக.இராமசாமி,	பி. ப்பிரமணி,
அ.சதாசிவம்,	 .மாணிக்கம்,	இ.இ ராகிம்,	எஸ்.இ ராகிம்	கனி,	 ைகதீன்	பாய்,
பாவலர்	 க்ைகயா,	ெதாண்டர்	நடராஜன்,	ேச. ப்பராமன்,	வக்கீல்	இராம ஜம்
ஐயங்கார்,	எம்.எஸ்.ஆர். ப்பிரமணியம்	பில் ர்	சித்தாண் 	உைடயநாத ரம்
ம தப்பக்	ேகானார்,	கணபதி	ேசர்ைவ	ஆகிேயார்	கலந் 	ெகாண்டனர்.	
இதற்கிைடயில்	காந்திய கள்	கி.பி.1934-ல்	சிவகங்ைகப்	ப திக் ச்	 ற் ப்
பயணமாக	வந்தார்.	பாகேனரி	ஆர்.வி. வாமிநாதன்	அவர்கள 	வி ந்தாளியாக
பாகேனரியில்	தங்கினார்.	சிவகங்ைகயில்	ேகாகேல	மன்றம்,	அ கில்	நடந்த
ெபா க்	 ட்டத்தில்	ேபசினார்.	அப்ெபா 	அவர்	மீ 	வீசப்பட்ட	சிறிய	கல்
ஒன்றிைன	 .225/-க் 	மாணிக்கம்	ேசர்ைவ	என்ற	ஒ 	ேதசபக்தர்	ஏலத்திற்
எ த்தார்.	அ த் ,	ஏைழ	மாணவர்	இலவச	வி தியிைன	சிவகங்ைகயில்	நடத்தி
வ வ டன்	அதில்	அரிசன	மாணவர்கைள ம்	ேசர்த் 	உதவி	வ கின்ற
சிவகங்ைக	ஜமீன்தார்	 ைரசிங்க	ராஜா	அவர்கைள ம்,	அரிசனங்க க்
ெதாண் 	ெசய் 	வ ம்	நா 	ஆசாரி	என்பவைர ம்	காந்திய கள்	பாராட் னார்.
இைளயான் 	ப தி	மக்கள்	காந்திய கள 	கிராம	நிர்மானத்	திட்டங்களில்
மி ந்த	ஈ பா 	ெகாண்டனர்.	க சா.	காதர்பாட்சா	ரா த்தர்	என்பவர்	233
கிராமங்களில்	கிராமக்	காங்கிரஸ்	கிைளகைள	ஏற்ப த்திய டன்,	ெபண்கள்	கதர்
ற் த்	திட்டத்ைத	ெப மளவில்	ைகக்	ெகாள் மா 	ெசய்தார்.	அத் டன்

இைளயான் யில்	கிராம	விவசாயிகள்	மாநா 	ஒன்றிைன ம்	 ட் னார்.	இந்த
மாநாட் ற் 	ஆச்சார்யா.என்.ஜி.	ெரங்கா	தைலைம	தாங்கினார்.	

இதைன	ெதாடர்ந் 	கி.பி.1938-ல்	இைளயான் யில்	ப ம்ெபான்
த் ராமலிங்கத்	ேதவர்	அவர்கள 	 யற்சியில்	அரசியல்	மாநா 	ஒன் ம்
ட்டப்	ெபற்ற .	கதர்	 ற்பில்	விைரவாக ம்	 தலாக ம்	 ற் ம்	 ைறயில்
திய	அம்பர்சர்க்காகண் பி க்கப்பட்டைத	அறிந் ,	இைளயான் 	பாட்சா
ரா த்தர்	என்பவர்	தம 	ெசாந்த	ெசலவில்	ேகாைவக் 	ெநசவாளி	ஒ வைர
அ ப்பிைவத் 	அம்பர்சர்க்காவில்	பயிற்சி	ெபறச்ெசய் மா 	உதவி,	அவர்	 லம்
அந்த	வட்டார	மக்க க் 	அம்பர்	சர்க்கா	பயிற்சி	வழங்க	ஏற்பா கள்	ெசய்தார்.
ேதவேகாட்ைடயில்	காங்கிரஸ்	ெதாண்டர்கள 	மாநா ம்	இந்த	ஆண் ல்
நடத்தப்ெபற்ற .	

1939-ம்	வ டம்	ெஜர்மன்	நாட் 	பாசிஸ்ட்	சர்வாதிகாரி	ஹிட்லர்	பக்கத் 	நாடான
ேபாலந் 	நாட்ைட	ஆக்கிரமித் க்	ெகாண்ட டன்	விைரவில்	ெபல்ஜியம்	மற் ம்



பிரான்ஸ்,	ஸ்ெபயின்	நா கைள ம்	பி த்த ,	இங்கிலாந் 	ெஜர்மனி	நாட் ன்	மீ
ேபார்ப்	பிரகடனம்	ெசய்த .	தன 	அணியில்	அெமரிக்க	ஆஸ்திேரலிய
அர கைள ம்	இைணத் க்	ெகாண்ட .	இங்கிலாந் 	நாட் ன்	இந்திய	அர ப்
பிரதிநிதியான	ைவஸ்ராய்,	இந்தியா ம்,	இங்கிலாந்தின்	அங்கம்	என்ற	 ைறயில்
அந்த	இரண்டாவ 	உலகப்	ேபாரில்	இைணந் 	விட்டதாக	அறிவிக் ம்	சில	ேபார்க்
கால	நடவ க்ைககைள	24.9.1939-ல்	அறிவித்தார்.	ேபார்க்கால
நடவ க்ைககைளச்	ெசம்ைமயாக	ெசயல்ப த்த	இந்திய	பா காப் ச்	சட்டத்ைத
அமல்ப த்தினார்.	இந்தியாவின்	மாநிலங்கள்	அைனத்தி ம்	அப்ெபா 	இயங்கி
வந்த	ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட	அர கைள	ெசயலிழக்கச்	ெசய்தார்.	
இதைனக்	கண் த் 	இந்திய	ேதசியக்	காங்கிரஸின்	அைமச்சரைவகள்
அைனத் ம்	பதவி	விலகின.	ஆத்திரமைடந்த	மக்கைள ம்	ஆர்ப்பாட்டம்,	ேவைல
நி த்தம்	ெசய்த	பாட்டாளிகைள ம்	அரசாங்கம்	சிைறகளில்	அைடத்தனர்.
காந்திய கள்	சட்டம ப் 	இயக்கத்ைத	ெதாடங்கினார்.	சிவகங்ைகச்
சீைமெயங் ம்	1940-41-ல்	தனிநபர்	சத்தியாக்கிரகத்தில்	 ற் க்கணக்காேனார்
ஈ பட்டனர்.	இவர்களில்	 றிப்பிடத்தக்கவர்கள்	 . ார்	ெபா. ப்பிரமணியன்,
சிவகங்ைக	ேக.இராமசாமி,	பாகேனரி	ஆர்.வி. வாமிநாதன்,	மிளக ர்	சாமியார்
என்ற	இராமசாமி,	மானாம ைர	காசி,	தி ப் வனம்	அேயாத்தி	வில்லா தம்,
ஒரி ர்	ெசாக்கலிங்கம்	அம்பலம்,	காைரக் 	அபிசினியா	நாச்சியப்பன்,
ேதவேகாட்ைட	 .ஆர்.அ ணாசலம்	ஆகிேயார்.	"வங்கியில்	பணம்	ேபாடாேத,
பட்டாளத்தில்	ேசராேத,	 த்த	நிதிக் 	பணம்	ெகா க்காேத"	என்ற	 ழக்கம்	நா

வ ம்	எதிெராலித்த .	இதனால்	பீதியைடந்த	ஆங்கில	அர 	மக்கள
தைலவர்களான	இந்திய	ேதசியக்	காங்கிரஸ்	தைலவர்கள 	ஒத் ைழப்ைப
ெப வதற் 	ேபச் வார்த்ைதகள்	நடத்தின.	ஆனால்	நாட் 	மக்கள்	தன்னாட்சி
ெப வதற்கான	அ ப்பைட	எ ம்	அைவகளில்	இல்ைல.	ஆதலால்	8.8.1942-ல்
பம்பாயில்	ெமளலான	அ ல்	கலாம்	ஆசாத்	தைலைமயில்	 ய	ேதசியக்	காங்கிரஸ்
'ெவள்ைளயேன	ெவளிேய '	என்ற	தீர்மானத்ைத	பகிரங்கமாக	அறிவித்த .
ஆத்திரமைடந்த	அரசாங்கம்	காந்திய கள்,	அ ல்	கலாம்	ஆஸாத்,	ஜவஹர்லால்
ேந ,	வல்லபாய்	பேடல்,	இராேஜந்திர	பிரசாத்	ஆகிய	மக்கள்	தைலவர்கைள	ைக
ெசய் 	சிைறயில்	அைடத்த .	இதனால்	நா 	 வதம்	ெகாந்தளித்த .	

சிவகங்ைகச்	சீைமயில்	இதன்	எதிெராலி	மிக ம்	தீவிரமாக	இ ந்த .	சிவகங்ைக
நகரில்	9.8.1942-ம்	ேததியன் 	 	கைடயைடப் 	நடந்த .	அ த் 	ெசய்ய
ேவண் ய	அர 	எதிர்ப் ,	நடவ க்ைககள்	பற்றிய	திட்டம்	தீட் ய	ஊழியர்	தி .
ேக.வி.ேச ராமச்சந்திர ம்	மற் ம்	ெதாண்டர்க ம்	அன் 	இர 	ைக
ெசய்யப்பட்டனர்.	ெதாடர்ந் 	பல	ஊழியர்கள்	ைக .	என்றா ம்	ஆங்காங்
ெவள்ைள	அர க் 	எதிராக	மக்கைள	கிளர்ந் 	எ மா ம்	இந்திய	அர க்
எதிராக	ெவளியீ க ம்,	 ற்றறிக்ைகக ம்	மக்களிைடேய	பரப்பப்பட் 	மக்கைள



அந்நிய	அர க் 	எதிராகக்	கிளர்ந் 	எ மா 	ேகட் க்	ெகாள்ளப்பட்ட .
அப்ெபா 	சிவகங்ைக	ஜமீன்தார்	ேகார்ட்	ஆப்	வார் 	ெபா ப்பில்	இயங்கிய .
இைளஞர்களாக	இ ந்த	ஜமீன்தாரர 	மக்கள்	சண் க	ராஜா ம்
ப்பிரமணியராஜா ம்	ேதசியத்	ெதாண்டர்க க் 	மைற கமாக	பல	உதவிகைள

அளித் 	வந்தனர்.	ஜமீன்தார 	அ வலக	ைசக்ேலாஸ்ைடல்	அச் யந்திர ம்,
அரண்மைன	ரிவால்வார்	ஒன் ம்	ேதசியத்	ெதாண்டர்கள்	பயன்பாட் ல்	இ ந்தன
என்றால்,	ேம ம்	விரிவாக	அவர்கள 	உதவிகள்	பற்றி	வைரய	ேவண் ய
இல்ைலயல்லவா!	
இவ்விதம்	சிவகங்ைகயில்	உ ெவ த்த	 ரட்சி	இயக்கம்	காைரக் ,
ேதவேகாட்ைட,	தி ேவகம்பத் 	ஆகிய	ஊர்களில்	தீவிர	நிைலகைள	அைடந்தன.
17.8.1942-ல்	ெதாண்டர்கள்	மக்கைளத்	திரட் 	அரசாங்க	எதிர்ப் 	ஊர்வலங்கள்
நடத்தினர்.	இவர்கள்	மீ 	ேபாலீசார்	 ட்டனர்.	காைரக் யில்	ஒ வர்
உயிர் றந்தார்.	ேதவேகாட்ைடயில்	கி ஷ்ணன்	தர்மராஜன்	என்ற	இ
இைளஞர்க ம்,	வள்ளியம்ைம	என்ற	 தாட் ம்	 ட் க்	ெகால்லப்பட்டனர்.
ேதவேகாட்ைட	நீதிமன்றம்,	தி ேவகம்பத் 	தா கா	கச்ேசரி,	ஜமீன்	களஞ்சியம்
ஆகியைவக க் 	திைவக்கப்பட்டன.	ெதாண்டர்கள்	24.8.1942-ம்	ேததி
பனங் 	நடராஜ ரம்	ரயில்	நிைலயத்திற் 	தீ	ைவத் 	தகர்த்தனர்.	இந்த
நிகழ் கைள	அ த் 	ேதவேகாட்ைட	வக்கீல்கள்	 ந்தராஜ	ஐயங்கார்,	 த் ச்
சாமி,	வல்லத்தர 	ஆகிேயா ம்,	வளமா ர்	இராமகி ஷ்ணத்	ேதவர்,
தி நா க்கர 	ெசட் யார்,	ஆர்.வி. வாமிநாதன்,	இரவிேசரி	நடராஜன்,	சின்ன
அண்ணாமைல,	தியாகி	கண் ச்சாமி	அம்பலம்	ஆகியவர்கள்	சிைறயில்
அைடக்கப்பட்டனர்.	

இந்த	அக்கிரம	நடவ க்ைககளால்	ஆ தல்	அைடயாத	அன்ைறய	அரசாங்கம்,
ேதசியத்	ெதாண்டர்களான	சிவகங்ைக	ேக.இராமசாமி,	சிவகங்ைக
பி. ப்ரமணியன்	ஆகியவர்கைளக்	கண்ட	இடத்தில்	 ட் க்	ெகால் மா
உத்திரவிட்ட .	பாதிக்கப்பட்ட	கிராமங்களில்	உள்ள	ெபண்மணிகளிடம்
மி கத்தனமாக	நடந் 	ெபண்ைமக் 	பழி ம்	பாதக ம்	ேசர்க் ம்	பணியில்
ேபாலீஸ்	ஈ பட்ட .	ஊர்கள்	ேதா ம்	ேதசிய	இயக்கத்தில்	ஈ பட்டதற்காக,
ஊர்மக்களிடம்	ெமாத்தமாக	 ட் 	அபராதத்	ெதாைக	என்ற	தண்டத்	தீர்ைவைய
வ லித்த .	இப்ப 	வ லிக்கப்பட்ட 	 .2,93.000/-	எனக்	 றிக்கப்பட் ள்ள .	

நம 	நாட் ல்	ேவ 	எங் ேம	நடந்திராத	வைகயில்	இராமநாத ரம்	சீைம,
தி வாடைனக் 	அ த் 	சிவகங்ைகச்	சீைமயில்தான்	இந்த	ெவள்ைளயேன
ெவளிேய 	இயக்கம்	மிக ம்	தீவிரமான	ெபா 	மக்கள 	ஆேவசம்	மிக்க
இயக்கமாக	பரிமளித் ள்ள .	இந்த	சீைம	மக்கள்	நாட் ப்பற் ட ம்,	வீரமறவர
வழியில்	நின் 	ேதசத்	ெதாண் ற் 	தங்கைளப்	பரி ரணமாக	அர்ப்பணித்
இ ப்பைத	வரலாற்றில்	காண	 கிற .	



இதந்த 	மைனயினிங்கி	இடர்மி 	சிைறப்பட்டா ம்,	பதந்தி விரண் மாறி	பழி
மி த் 	இழி ற்றா ம்,	விதந்த 	ேகா 	இன்னல்	விைழந்ெதைம
அழித்திட்டா ம்,	 தந்திர	ேதவி	நின்ைனத்	ெதா வைத	மறக்கிேலன்	என் 	பா
மைறந்த	பாரதியின்	வாக்கி க் ரிய	வீரவ வங்களாக	வரலா 	பைடத் 	வாழ்ந்
மைறந்தவர்கள்	இந்தச்	சீைம	மக்கள்.	நம 	நாட் 	வி தைலக் ப்	ேபாரா ய	இந்த
தியாகிகளில்	சிலர்	இன் ம்	நம்மிைடேய	வாழ்ந் 	ெகாண் 	இ க்கின்றனர்.
அவர்க க் 	நம 	நன்றி	நிைறந்த	வணக்கங்கள்	என் ம்	உரிய .

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	



13.	��������	��������
��������	�������

1.	சிவகங்ைக	அம்மாைன	

தமிழ்நா 	அர 	பதிப் 	(1954),	ெசன்ைன.	

நாேடா 	இலக்கியம்	என்ற	வைகயில்	சிவகங்ைக	அம்மாைனயில்	வரலாற் க்
ெதாடர் 	இல்லாத	எத்தனேயா	ெசய்திகள்	ெசால்லப்பட் ள்ளன.	அைவகைள
எல்லாம்	இலக்கியத்தின்	கைதப்	ேபாக்கிற்காக	இைணக்கப்பட் ள்ளைவ	எனப்
றக்கணித் 	விட்டா ம்	சில	 க்கியமான	ப திகள்	வரலாற்றிற் 	 ரணாக
மட் மல்லாமல்	இந்த	 லின்	வரலாற் 	நாயகர்களான	ராணி
ேவ நாச்சியா க் ம்	அவர 	பிரதானிகளான	ம 	ேசர்ைவக்காரர்க க் ம்
தீராத	பழி	ஏற்ப த் ம்	பாங்கில்	அைமந்தி ப்ப 	இங் 	 ட் க்காட்டப்பட
ேவண் யதா ம்.	
அ.	ம 	சேகாதரர்கள்	மன்னர்	 த் வ கநாதர 	ஆட்சியின்	ெபா ,	(கி.பி.
1750-72)	சிவகங்ைக	அரண்மைனப்	பணியில்	அமர்ந்தவர்கள்.	கி.பி.1780-ல்
ராணிேவ நாச்சியார்	சிவகங்ைகைய	ஆற்காட் 	நவாப்பிடமி ந் 	மீட் 	அவர்
ஆட்சிையத்	ெதாடங்கியெபா 	அவர்கள்	இ வைர ம்	பிரதானிகளாக	நியமனம்
ெசய்தார்	என்ப 	வரலா .	

கி.பி.1772-ல்	நவாப் ம்	 ம்ெபனியார 	பைடக ம்	இைணந் 	சிவகங்ைகச்
சீைம	ேமல்	பைட	எ த் 	வந்தனர்.காைளயார்	ேகாவில்	ேகாட்ைடப்	ேபாரின்
ெபா 	25.6.1772-ல்	 ண்ட 	பட் 	மன்னர்	 த் வ கநாதர்	தியாகி	ஆனார்
என்ப 	வரலா .	(பார்க்க:	

தமிழ்நா 	ஆவணக்காப்பக	ஆவணம்:)	
ஆனால்	சிவகங்ைக	அம்மாைனயில்	(பக்கம்	127)	
"மா தைனக்	ைகப்பி த் 	வாெவளிேய	என்றைழத் 	
வரேவ	உள்மண்டபத் 	வாச	ெவளி	 ைல	தன்னில	
உரமாய்	வ ம்ெபா 	உபாய ள்ள	கம்ெபனியார்	
........கலீெரனேவ	 ட்டாேன	 ரி ைர	
கப்பித்தான்	 ட்ட ண் 	கன்னியர்க் ம்	மன்ன க் ம்	
ஒப்பிைலயாய்ப்பட் 	ஊ விப்	பாய்ந்த ேவ"	

ேபாரிேல	வீரமரணம்	அைடந் 	ெபான்றாப்	 கழ்ெபற்ற	 த் 	வ கநாத	மன்னர
தியாகத்ைதச்	சி ைமப்ப த் ம்	வரிகள்	இைவ.	



ஆ.	ம 	சேகாதரர்கள்	மன்னர்	 த் 	வ கநாதர 	அரண்மைனப்
பணியாளராகத்தான்	இ ந் 	வந்தனர்.	
சிவகங்ைக	அம்மாைன	(பக்கம்	122)	

"மன்னவனார்	 த் 	வ க	 ைர	தம்மிட ம்	
தன்னவர்களாயி க் ம்	தளவாய்	ம திட ம்..."	
"தளவாய்	ம தி வர்	தான்	கதிேரான்	வந்த	பின்னர்..."	(பக்கம்	123)	
என் 	தளவாய்	(பைடயணிகளின்	தளகர்த்தர்)	பதவியில்	இ ந்ததாகக்
றிப்பிடப்பட் ள்ள .	அம்மாைன	பாயிரத்தில்	ம 	சேகாதரர்கைள	ேம ம்

உயர்த்தி	

"சிவகங்ைக	நகராள்	மன்னன்.	ெதம் ள	ம 	தன்ைன"	"சிவகங்ைக
விக்ெகாண்ட	மன்னவன்	ம 	தன்ைன"	

என் 	 கழ்ச்சியின்	உச்சியிேல	ைவத் 	ெபாய் ைரக்கப்பட் ள்ள .	ம
சேகாதரர்கள்	காலத்தில்	சிவகங்ைக	மன்னர்களாக	 வர்	இ ந் ள்ளனர்	என்ப
வரலா .	 தலாவ 	மன்னர்	 த் 	வ கநாதர்	(கி.பி.1750-1772),	ராணிேவ
நாச்சியார்(கி.பி.1780.1789)	ேவங்கன்	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர்	(கி.பி.1790-
1801)	இவர்கைளெயல்லாம்	மறந் 	விட் 	 ைனந் ைரக்கிற 	அம்மாைன.	

இ.	ராணி	ேவ 	நாச்சியாரின்	ஆட்சிக்	காலத்தில்,	ராணி	ேவ 	நாச்சியா க்
அவர 	பிரதானிகளான	ம 	ேசர்ைவக்காரர்க க் மிைடயில்	பலமான	க த்
ேவ பா கள்	எ ந்தன.	இதன்	காரணமாக	ம 	ேசர்ைவக்காரர்கள்	ேம	1789-ல்
சிவகங்ைக	அரண்மைனைய	 ற் ைகயிட்டனர்.	இந்த	 ற் ைகயில்	இ ந்
ராணிையக்	காப்பாற்ற	நவாப்பின்	பரிந் ைரயின்	ேபரில்	 ம்ெபனியார 	தளபதி
ஸ் வர்ட்	தைலைமயிலான	பைடகள்	சிவகங்ைக	வந் ,	ெகால்லங் ,
காைளயார்ேகாவில்	ஆகிய	இடங்களில்	நடந்த	ேபார்களில்	ம
ேசர்ைவக்காரர்கைள	ேதாற்க த்தன.	திண் க்கல்	சீைமக் 	ஒ ச்ெசன்ற
அவர்கள்,	1789-ல்	தி ப் த் ர்	ேகாட்ைடைய	மீண் 	ைகப்பற்றினர்.	ேம ம்
ரத்தக்களரிையத்	த த் 	சிவகங்ைகச்	சீைமயில்	அைமதிைய	நிைலநாட்ட
ஆற்காட் 	நவாப் ம்,	 ம்ெபனித்	தைலைம ம்	பிரதானிக டன்	ேபசி	சமரச
உடன்பாட் ைன	எட் கின்றனர்.	

இதன்வழி,	ராணி	ேவ நாச்சியார்,	அரசி	தைலைமப்	ெபா ப்பில்	இ ந் 	விலகிக்
ெகாள்வெதன் ம்,	சக்கந்தி	ேவங்கன்	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர்	சிவகங்ைக
மன்னராக	பதவி	ஏற்பெதன ம்	 வாயிற் .	கி.பி.1790	 தல்	கி.பி.1801	வைர
அவர்தான்	சிவகங்ைகத்	தன்னரசின்	மன்னராக	இ ந்தார்.	(பார்க்க	தமிழ்நா
அர 	ஆவணக்	காப்பக	ெதா திகள்:)	
சிவகங்ைக	சீைம	அம்மாைனேயா	இந்த	 க்கியமான	நிகழ்ச்சிைய	மிக ம்



இயல்பாக,	உண்ைமக் 	மாற்றமாக,	
"மங்ைகயந்தராணி	மகாராணி	ேவ ல 	
தங்க	கனம 	 ைர	ேவந்ைத	தானைழத் 	
மிக்க	 கழ்	விளம் கிேறன்	இப்ேபா 	
சக்கந்தி	மாநகரந்	தன்னில்	 	வள ம்	
ெவங்கணப்	ெபரி ைடயார்	ேவந்த க் 	வாந்தகமாய்	
தங்க 	ம டம்	தரிக்க	என்றாள்	அப்ெபா ....	
ைவத்தார்	 ெய த் 	மங்ைகய ேம	ெகா க்க"	(பக்கம்	164)	

என் 	ராணி	ேவ நாச்சியார்	ேவங்கன்	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவ க்
ட் யதாக	வரலாற்றிற் 	 ரணான	ெசய்தி	ெகா க்கப்பட் ள்ள .

அத் டன்	பைடமாத் ர்	ெகளரி	வல்லப	ஒய்யாத்	ேதவர்	 ம்ெபனியா க்
வைரந்த	 ைறயீட் ல்,	அவ க் 	காைளயார்	ேகாவிலில்	ஏற்கனேவ	சிவகங்ைக
மன்னராக	 ட்டப்பட்டைத	ெதரிவித் ள்ளார்.	(பார்க்க	ெசன்ைன	தமிழ்நா
அர 	ஆவணக்	காப்பகம்:	Military	consultantions	Vol.285.	(A)	28.6.1801	-
Page	5039)	

இைவெயல்லாவற்ைற ம்	விட	 க்கியமான,	ஆனால்	மிக ம்	பாதிப்ைப
ஏற்ப த்திய	ப தி,	ராணி	ேவ நாச்சியா க் ம்	ம 	சேகாதரர்க க் ம்
இ ந்த	ெதாடர்ைபக்	 றிப்பி ம்	ப தியா ம்.	அம்மாைனயில்	பல	இடங்களில்
ராணியாைர	ம தி வர்	விளித் ச்	ெசால்வதாக	வ மிடங்களில்	
“எந்தாேய	இவ்விடத்தில்	இனி	இ க்கப்	ேபாகா "	(பக்கம்	130)	

“வ ந்தாமல்	மாதாேவ	மைறபாதம்	ேநாகாமல்...”	(பக்கம்	132)	
“தன்ைன.	தனியி த்தி	தாேய	ேபாய்	வாேராெமன் ...”	(பக்கம்	139)	
“அ ேக	சிவிைக	தன்ைன	அ த் 	இ வர்	எந்தாேய....”	(பக்கம்	156)	

	

“ேதவி ைடச்	ேசவகராய்ச்	ெசன் 	இ ந் 	நாங்க ேம	
வந்ேதாம்	பைழயப 	மாநிலத்ைத	ஆளைவத் 	
எந்தாய்	வளந்ேதறி	இ க்க	ெவன் ...”	(பக்கம்	157)	
ம 	சேகாதரரர்கள்,	ராணி	ேவ நாச்சியாைர,	தாயாகேவ	மதித் ப்	பணிந்
ெசால்வதாகப்	பா ம்	 லாசிரியர்,	ராணியா ம்	ம 	சேகாதரர்க ம்
சிவகங்ைகைய	விட் ,	திண் க்கல்	சீைமயில்	சீப்பாலக்	ேகாட்ைடயில்	ஒராண்
தங்கியி ந்தைதக்	 றிப்பி ம்	ெபா ,	

	



"நாட் யர்மைன ம்	நலமாகேவ	அைமத் 	
வீற்றி ந்தார்	மன்னர்	ெமய்மகிழ்ந் 	ராணி டன்...”	(பக்கம்	139)	
என் 	 றிப்பிட் ள்ளார்.	"ெமய்மகிழ்ந் 	வாழ்ந்தனர்	என்ற	 றிப்ைப	அம்மாைன
ஆசிரியர்	எத்தைகய	உள்ளக்	 றிப் டன்	பயன்ப த்தினார்	என் 	இப்ெபா
நம்மால்	அ தியிட் ச்	ெசால்ல	 யவில்ைல.	ஆனால்,	பிந்ைதய	கால
லாசிரியர்கள்	இந்த	ெதாட க் ப்	ெபா த்தமான	ெபா ைளக்	ெகாள்ளவில்ைல

என்ப 	அவர்கள்	எ த் க்களில்	இ ந் 	ெதரிய	வ கிற .	

இந்த	அம்மாைன,	சிவகங்ைக	பற்றிய	 ல்களில்	மிக ம்	பழைமயானதால்
(கி.பி.1840),	பின்னர்	சிவகங்ைக	பற்றி	எ திய	 லாசிரியர்க ம்,	இந்தத்
ெதாடரினால்	பாதிக்கப்பட்டவர்களாக,	ம தி வ க் ம்
ேவ நாச்சியா க் மிைடயில்	உள்ள	ெதாடர் க் 	மா 	கற்பிக் ம்	நிைலக் ச்
ெசன் விட்டனர்	என்பைத	அவர்கள 	எ த் க்கள்	ெதரிவிக்கின்றன.	இன்ைறய
லாசிரியர்	ஒ வர்	 ட	மிக ம்	 ணிச்சலாக	ெபரிய	ம ைவ	விதைவ	ராணி

ேவ 	நாச்சியார்	“ம மணம்”	ெசய் 	ெகாண்டதாக	எ தி	இ க்கிறார்.	இதற் ச்
சான்றாக	அவர்	ெசால்லக்	 ய	ஆதாரங்கள்	எ ம்	இ க்கிறதா	அல்ல
இ ப்பைதக்	 றிப்பிட் 	இ க்கிறாரா	என்றால்,	அவர 	ெசால்விளக்கத்ைத	தவிர
ேவ 	இல்ைல.	
இைவெயல்லாம்.	ஆ க் ப்	ெபண்	சமம்.	ஆண்கைளப்	ேபான் 	ெபண்க க் ம்
வாய்ப் கள்,	ெசாத் ரிைம,	என்பன	ேபான்ற	உரிைமக் ரல்	ஒலிக்கப்ப கின்ற	இந்த
இ பதாவ 	 ற்றாண் ன்	இ தியில்	 ட,	ெபண்கைள	 றிப்பாக	ேமலிடத்
மகளிைர	
எளிதாக	இழி ப்ப த் ம்	ஆண்	ஆதிக்க	உணர் 	விஞ்சி	இ ப்பைதேய	இைவ
ட் னா ம்,	அ 	வரலாற்றிற் 	மிகப்ெபரிய	தீங்கிைன	விைளவித் ள்ள .	

2.6.1772-ல்	இராமநாத ரம்	ேகாட்ைடையப்	பி த்த	நவாப்	 ம்ெபனிப்	பைடகள்
சிவகங்ைக	சீைமயில்	காைளயார்	ேகாவில்	ேகாட்ைடையப்	பி க்க	25.6.1772-ல்
ேபார்	நடத்தினர்	என்ப தான்	வரலா .	ஆனால்	இந்தப்	ேபா க் 	 ன்னதாக
மறவ	மங்கலத்தில்	ம தி வர்	நவாப்	பைடக டன்	வீரப்ேபார் ரிந்ததாக
(பக்கங்கள்123-127)	 கழ்ந் 	பாடல்	பாடப்பட் ள்ள .	இைடச்	ெச கல்
இலக்கியங்களில்தான்	உண் .	வரலாற்றி ம்	'இைடச்ெச கல்"	உண் 	என்பதற்
சிவகங்ைக	அம்மாைன	ஒ 	எ த் க்	காட்டாக	உள்ள .	இ 	ஒன் 	மட் ம்
அல்ல.	சிவகங்ைகைய	விட் 	வி பாட்சியில்	தங் வதற் 	 ன்னர்	ராணி	ேவ
நாச்சியா ம்	ம தி வ ம்	ஓராண் 	திண் க்கல்	ேகாட்ைடயில்	தங்கிய ,	திப்
ல்தாைனச்	சந்தித்த .	(அப்ெபா 	ைம ர்	 ல்தானாக	இ ந்தவர்

ைஹதர்அலி).	வத்தலக் ண் ல்	யாைன	ேவட்ைட,	ேம ர்	வழி	திண் க்கல்
ெசன்றவர்கள்,	ேசாழவந்தான்,	ம ைர,	தி ப் வனம்,	மானாம ைர,	காைளயார்



ேகாவில்	வழியில்	தி ம்பிய 	என்பன	ேபான்ற	பல	நிகழ்ச்சிகள்	இைடச்ெச கள்
ஆ ம்.	
மைறக்கப்பட்ட	நிகழ்ச்சிகள்

1.	ம 	சேகாதரரர்கள்	சிவகங்ைக	மன்னரிடம்	அடப்பப்	பணியில்	இ ந்தனர்
என்பைத	'அடப்ப	ெவள்ைளக்கா ைடயாரீன்ற	ம 	இ வர்"	(பக்கம்....)	எந்தப்
பணியில்	இ ந்தனர்	என்பைதக்	 றிப்பிடவில்ைல.	
2.	கிழக்ேக	இ ந் 	 ம்ெபனி	பைடக ம்	ேமற்ேக	இ ந் 	தி ப் வனம்
ேகாட்ைடையப்	பி த் 	தளபதி	ெபளேஷர்	சிவகங்ைக	வ வைத ம்	நன் 	அறிந்த
மன்னர்	 த் 	வ கநாதர்	காைளயார்	ேகாவில்	ேகாட்ைடயில்	அவர்கைளச்
சந்தித் ப்ேபார்	ெசய்ய	ஆயத்தம்	ெசய்தார்	என்ப ம்,	 ன்ேன	வந் 	விட்ட
தளபதி,	ேஜாஸப்	 மித் டன்	பிரதானி	தாண்டவராய	பிள்ைள	21.6.1772-ல்
சமரசப்	ேபச் 	ேபசினார்	என்ப 	வரலா .	(பார்க்க	ேபராசிரியர்	ராைஜயன
History	of	Madura	(1974)	Ltdisub	261)	

3.	25.6.1772-ல்	நைடெபற்ற	ேபாரில்	மன்னர்	 த் 	வ கநாதர்	பிரதானி
தாண்டவராய	பிள்ைள	ராணிைய ம்	அவர 	ெபண்	 ழந்ைதைய ம்	பத்திரமாக
காப்பாற் வதற் 	வி ப்பாட்சிக் 	அைழத் ச்	ெசன்றார்.	பிற தான்	ம தி வர்
வி பாட்சி	ேபாய்ச்	ேசர்ந்தார்கள்.	(பார்க்க	ேபராசிரிய 	அேத	 லின்	அேத
பக்கம்)	4.	ராணி	ேவ 	நாச்சியா க் ம்	சின்ன	ம 	ேசர்ைவக்கார க் ம்
க த் 	ேவ பா கள்	மி ந் ,	ராணிைய ம்	அவர 	 ம்பத்தா ம்	உள்ள
சிவகங்ைக	அரண்மைனைய	அவர்கள 	பைடகள்	 ற் ைகயிட்ட ம்,	பின்னர்
8.5.1789-ல்	வந்த	 ம்ெபனித்	தளபதி	ஸ் வர்ட்	ெகால்லங் ,	காைளயார்
ேகாவில்,	பிரான்மைலப்	ேபார்களில்	ம 	இ வைரத்	ேதாற்க த் 	திண் க்கல்
சீைமக் ள்	பின்	வாங் மா 	ெசய்த .	

5.	கி.பி.1792-ல்	சிவகங்ைக	இளவரசி	ெவள்ளச்சி	இறந்த ம்,	அவர 	கணவ ம்
சிவகங்ைக	மன்ன மான	ேவங்கண்	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவ க் 	ெபரிய	ம
தம 	மகைளத்	தி மணம்	ெசய் 	ைவத்த .	இைவயைனத் ம்	அம்மாைனயில்
இடம்	ெபறவில்ைல.	
2.	����������	����������	������	
தமிழ்நா 	அர 	பதிப் 	(1954),	ெசன்ைன.	

சிவகங்ைக	அம்மாைன	இயற்றப்பட் 	நாற்பத் 	இரண் 	ஆண் கள்	கழிந்த
பின்னர்	(கி.பி.1832-ல்)	சாைலக்	கிராமம்	 த் சாமி	என்பவரால்	இயற்றப்பட்ட .
ஏறத்தாழ	அம்மாைனைய	ஒட் ேய	இந்தக்	 ம்மி ம்	பாடப்ெபற் 	இ ந்தா ம்,
வரலாற்றிற் 	 ரணான	ெசய்திகள்	இந்த	 லி ம்	மி தியாக
காணப்ப கின்றன.	அைவகளில்	 க்கியமான	இரண் 	மட் ம்	இங்



ெதா த் க்	ெகா க்கப்பட் ள்ள .	

அரளிக்ேகாட்ைடச்	ெசப்ேபட் ன்ப ,	 ல்ைல ர்	தாண்டவராய	பிள்ைள
கி.பி.1747-ல்	மன்னர்	சசிவர்ணத்	ேதவர்	உயி டன்	இ ந்த	ெபா ேத,	பிரதானிப்
பணிைய	ஏற்றார்	என்ப 	ெதரிகிற .	அ த் ,	மன்னர்	 த் 	வ கநாதர 	ஆட்சி

வதி ம்	பிரதானி	பதவிைய	வகித்த டன்,	காைளயார்	ேகாவில்	ேகாட்ைடப்
ேபாரில்	மன்னர்	இறந்த	ஆ 	மாதங்க க் ப்	பிற ,	பிரதானி	கி.பி.1772-ல்
இ தியில்	இறந்தார்	என்ப 	உண்ைம	வரலா .	

அ.	ஆனால்	சிவகங்ைகக்	 ம்மி	 வ ,	

"கட்டழகன்	பிரதானி	தாண்டவராயன்	
எட் ேய	வய 	ெசன்றதினால்	
அடப்பப்பி 	ெவள்ைளக்	கா ைடயாரீன்ற	
அண்ணன்	தம்பி	யி ம ம்	
திடத் டன்	 த்தவீரன்	ெபரியம 	
தீரன்	சின்ன	ம 	 த்திசாலி மாய்	
சீைமய	யதிகாரம்	ெச த்தி	வந்தார்..."	(பக்கம்	10-11)	
என்பன	சிவகங்ைகக்	 ம்மி	 ம்	இ ெப ம்	ெபாய்யான	ெசய்திகளா ம்.
தாண்டவராய	பிள்ைள	 ப் 	காரணமாக	பதவி	விலகினார்	என்ப ம்	ம
சேகாதரர்கள்	பிரதானிகளாக	ஆதிக்கம்	ெச த்தி	வந்தனர்	என்ப ம்	அந்தச்
ெசய்தி.	

ஆ.	காைளயார்	ேகாவில்	ேகாட்ைடப்	ேபாரில்	25.6.1772-ல்	மன்னர்	 த்
வ கநாதர்	தியாகியானார்	என்ற	வரலாற் 	உண்ைமக் 	 ரணாக,	
' ங்கின	 ைர ம்	ராணி ந்தான்	
இப்ப	ெவ ச்சத்தம்	ஏெதனேவ	
இ ெப ம்	ைகேகார்த் 	ெவளியில்	வந்தார்	
கண்ட	சிப்பா ம்	 ட் டேவ	
கர்த்தனாம்	ராணி ம்	பட் டேவ...'	
என் 	மன்னர்	 த் 	வ கநாதர 	தியாகத்ைத	மைறத் 	அவர 	ெபய க்
இ க் 	ஏற்ப த் ம்	வைகயில்	இந்தக்	 ம்மித்	ெதாடர்	அைமக்கப்பட் 	உள்ள .	

சிவகங்ைகைய	மீட்டபிற ,	ராணி	ேவ 	நாச்சியார்	ம தி வைர	பிரதானி
தளகர்த்தராக	நியமனம்	ெசய்தார்.	அவர்கள்	இ வ ம்	கி.பி.1780	 தல்
அந்தப்பணியில்	இ ந் 	வந்தனர்.	தமக் 	ஆண் ேதா ம்	ேபஷ் ஷ்	ெதாைகைய
ெச த்த	ேவண் ம்	என்ற	அ ப்பைடயில்,	 திய	அரைச	நவாப்	அங்கீகரித்
இ ந்தார்.	அந்தத்	ெதாைக	ெச த்தப்படாததால்	4.81783-ல்	தளபதி	 ல்லர்ட்டன்
தைலைமயில்	 ம்ெபனியார 	பைடகள்	சிவகங்ைக	வந்த .	பிரதானிகளான



ம தி வரிடமி ந் 	நாற்பதினாயிரம்	ெபான் ம்,	பாக்கிக் 	ெபா ப் ம்	எ தி
வாங்கிய	பிற 	அந்தப்	பைடயணிகள்	விலக்கிக்	ெகாள்ளப்பட்டன.	(பார்க்க	தளபதி
ல்லர்ட்டன 	அறிக்ைக)	
ஆனால்	சிவகங்ைக	 ம்மி,	ம தி வ ம்	ெசன்ைன	ெசன் 	கவர்னைரப்	ேபட்
கண்டதாக ம்,	அவர்	அவர்கைள	சிவகங்ைகச்	சீைமக் 	ேபஷ் ஷ்	ெதாைக
ெச த்த	ேவண்டாெமன் 	ெதரிவித் விட்டதாக ம்	ெதரிவிக்கின்ற .
ம தி வர்	ெசன்ைன	ெசன்றதாக	எந்த	ெசய்தி ம்	இல்ைல.	இப்ெபா
சிவகங்ைகக்	 ம்மி	வரிகைளப்	பார்ப்ேபாம்.	

“......ம தி வர்
ெதளிந் 	 கமலர்ந் 	தீர்ைவ	
ப திக் த்	தர 	என்ன	என் ம்	
ம்பினிக் 	நீங்கள்	பிள்ைளெயன் 	
றிப்பிட் 	நாங்கள்	எண்ணினதால்	

அன் டன்	நீங்கள்	நமக் 	மட் ம்	
ஆன	ப தி	தர	ேவண்டா	ெமன்றார்....	
சீராய்	நடந் 	 விெசல் 	ெமன்றார்.”	
3.	சிவகங்ைகச்	சீைம	(1976)	
ஆசிரியர்:	 ர்க்காதாஸ்	சாமி	

பதிப் 	:	அ ணாபதிப்பகம்,	ெசன்ைன-17.	

இ 	ஒ 	சிறிய	ைகயடக்கப்	 த்தகம்.	சிவகங்ைகச்	சரித்திரக்	 ம்மி,	அம்மாைன
லிைனப்	ெப ம்பா ம்	த வி ம்	ேவ 	சில	ஆவணங்களின்	அ ப்பைடயில்

வைரயப்பட்ட	 ல்.	அதனால்	உண்ைமயான	வரலாற்றிற் 	 ரணான	பல	ெசய்திகள்
இந்த	 லி ம்	காணப்ப கின்றன.	அைவகளில்	சிலவற்ைற	இங்ேக	காணலாம்.	
(அ)	பக்கம்:	23	
'சந்தா	சாகி வின்	ெசாந்தக்காரரான	ஆலம்கான்	என்பவன்,	இராமநாத ரம்
சிவகங்ைக	ஆகிய	ப திகளில்	கிைடத்த	கப்பத்ெதாைகைய	ஆற்காட்
நவாப்பிற் 	ேசராத	வண்ணம்	ஏப்பம்	விட் க்	ெகாண் 	இ ந்தான்."	

மறவர்	சீைமயின்	மன்னர்	என்ற	 ைறயில்	ேச பதி	மன்னேரா	அல்ல
சிவகங்ைகச்	சீைம	பிரிந்த	பிற 	சிவகங்ைகச்	சீைம,	இராமநாத ரம்	சீைம	ஆகிய
இ 	தன்னர 	மன்னர்க ம்	யா க் ம்	எப்ெபா ம்	கப்பம்	ெச த்திய 	இல்ைல
என்ப தான்	வரலா .	

(ஆ)	பக்கம்:50	
' த் 	வ கநாத க் 	அைமச்சர்களாக	தாண்டவராயபிள்ைள,	தாேமாதரம்



பிள்ைள	என்ற	இ 	அைமச்சர்கள்	இ ந்தனர்.	சேகாதரர்களான	அவர்கள்	மறவர்
நாட் ன்	ஒற் ைமக் ப்	பா பட்டனர்.'	
சிவகங்ைக	மன்னர்	சசிவர்ணத்	ேதவர்காலம்	 தல்	சிவகங்ைகச்சீைமக் 	ஒேர
ஒ 	அைமச்சர்	தான்	இ ந் 	வந்தார்.	இ 	அைமச்சர்கள்	இ ந்த 	இல்ைல.
ேம ம்	தாண்டவராய	பிள்ைள ம்	தாேமாதரம்	பிள்ைள ம்	சேகாதரர்கள்	அல்லர்.
தாண்டவராய	பிள்ைள	அரளிக்	ேகாட்ைடைய	அ த்த	 ல்ைல ர்க்காரர்.
தாேமாதரம்	பிள்ைள	இராமநாத ரத்ைத	அ த்த	தீய ார்க்காரர்	என்பன	உண்ைம
வரலா .	

(இ)	பக்கம்	97	
'சிவகங்ைகச்	சீைமையக்	ைகவசப்ப த்திக்	ெகாண்ட	நவாப்	கி.பி.1773-ல்	அைத
ஜப்தி	ெசய் 	ஏலத் க் 	விட்டார்.	அைத	மாத் ார்	நவாப்	எ த் க்	ெகாண்டார்.'	
தமிழ்	நாட் ல்	நவாப்	பட்டத் டன்	அப்ெபா 	இ ந்த	ஒேர	நபர்,கர்நாடக	நவாப்
வாலாஜா	 கம்ம 	அலி	ஒ வர்தான்.	மாத் ார்	நவாப்	என் 	யா ம்	இ ந்த
கிைடயா .	25.6.1772-ல்	சிவகங்ைகையக்	ைகப்பற்றிய	நவாப்,	ெதாடர்ந்
அதைன	எட் 	ஆண் கள்	அவர 	ேநர 	நிர்வாகத்தில்	ைவத் 	இ ந்தார்.
கி.பி.1780-ல்	ராணி	ேவ 	நாச்சியார்	தைலைமயில்	ம 	சேகாதரரர்கள்
சீைமைய	மீட் ம்	வைர.	இதற் 	 ரணாக	உள்ள 	ேமேல	கண்டைவகள்.	

(ஈ)	பக்கம்	99	
"...அப்ேபா 	கி.பி.1780	கர்ப்பவதியாக	இ ந்த	ேவ 	நாச்சிக் ப்	பிறக்கவி ந்த
சிவகங்ைக	வாரி 	ஆணா	அல்ல 	ெபண்ணா	என்ப 	ெதரியாமல்	இ ந்ததால்...
அவள்	பட்டத் 	ராணியாக்கப்பட்டாள்.'	
இராணி	ேவ நாச்சியார 	கணவர்	 த் 	வ கநாதர்	காைளயார்	ேகாவில்
ேகாட்ைடப்	ேபாரில்	25.6.1772-ல்	இறந்த	பிற 	பிரதானி	தாண்டவராயபிள்ைள
ேவ நாச்சியாைர ம்	அவர 	மகள்	ெவள்ளச்சிைய ம்	அைழத் க்ெகாண்
வி ப்பாச்சி	ெசன்றார்	என்ப 	வரலா .	(சிவகங்ைகச்	சீைம	 லில்	பக்கம்	96-ல்
இேத	ஆசிரியர்	 றிப்பிட் ள்ளார்)	ஆனால்	கணவைன	இழந்த	ேவ 	நாச்சியார்
கி.பி.1780-ல்	சிவகங்ைக	வந்த	ெபா 	'கர்ப்பவதியாக	இ ந்தார்	என்ப
ஆதாரமற்ற .	சிவகங்ைக	ராணியா க் 	இ க்ைக	ஏற்ப த் வ .	

ராணி	உண்ைமயில்	கர்ப்பவதியாக	இ ந்தார்	என்றால்	அவர்	என்ன	 ழந்ைதைய
எப்ெபா 	பிரசவித்தார்	என்பைத ம்	 றிப்பிட் க்க	ேவண் ம்.	கி.பி.1801
வைர	சிவகங்ைக	வரலாற்ைற	விவரித் ள்ள	அவர்,	ராணியார 	வாரிைச	ஏன்
றிப்பிடவில்ைல.	ேவண் ெமன்ேற	ைகம்ைம	நிைலயில்	எட் 	ஆண் கைளக்

கழித்த	ராணி	ேவ 	நாச்சியா க் 	களங்கம்	கற்பிப்பதற்காகேவ	ஆசிரியர்
இதைன	எ தி ள்ளார்	எனத்	ெதரிகிற .	



ெதாடர்ந் 	இந்த	 லின்	ஆசிரியர்,	அவர 	 லின்	பக்கம்	106-ல்	' த்
வ கநாதரின்	 தல்	மைனவி	ேவ 	நாச்சியா க் ம்	ெவள்ைள	ம க் ம்
ெதாடர் 	இ ந்தி க்கிற '	என	எவ்வித	ஆதார ம்	இல்லாமல்	பகிரங்கமாகக்
றிப்பிட் 	இ ப்ப ம்	இதைன	உ திப்ப த் கிற .	வாய் ளித்தேதா,	காய்
ளித்தேதா	என்ற	பாணியில்	ெபா ப்பற்ற	 ைறயிலான	எ த் ,	இந்த
ஆசிரிய ைடய .	

4.	வீராங்கைன	ேவ 	நாச்சியார்	(1983)	
ஆசிரியர்:	சிரஞ்சீவி	
பதிப் 	:	அபிராமி	பப்ளிேகஷன்ஸ்,	ெசன்ைன-1.	

தைலப்பிற் 	சம்பந்தமில்லாமல்	வைரயப்பட்ட	 ல்களில்	இ ம்	ஒன் .
பதிெனட்டாம்	 ற்றாண் 	சிவகங்ைகச்	சீைம	வரலாற்ைற	தக்க	ஆதாரமில்லாமல்
வைரயப்பட் ள்ள	இதி ம்	ஆங்காங் 	சிவகங்ைகச்	சீைம	அரசிய க்
ரணான	ப திகள்	சில	பட் யலிட் க்	காட்டப்பட் ள்ளன.	

பக்கம்	66	
'இனி	ெவள்ைளக்காரனின்	உதவிைய	எதிர்பார்க்கக் டா 	என்ற
தீர்மானத்தில்தான்	தளபதி	ெவள்ளையன்	ேசர்ைவ	சிவகங்ைக	மன்னரான
ெசல்லத்ேதவேரா கலந் 	ஆேலாசித் 	டச் க்காரர்கைள	நண்பனாக	ஆக்கிக்
ெகாண்டார்.'	
“ேச பதியின்	சீைமத்	தளபதி	ெவள்ைளயன்	ேசர்ைவ	காலத்தில்	சிவகங்ைக
மன்னராக	இ ந்தவர்	 த் 	வ கனாத	ேதவர்.	சிவகங்ைகயில்	ெசல்ல த் த்
ேதவர்	என்ற	மன்ன ம்	இ ந்த 	இல்ைல.	 றிப்பிட்ட	நிகழ்ச்சி ம்
நைடெபறவில்ைல.”	

பக்கம்	75	
"ேச 	நாட் ல்	ராணி	 த் த்	தளவாய்	நாச்சியாைர ம்.	ஒன்பேத	வய 	நிரம்பிய
த் ராமலிங்க	ேச பதிைய ம்	தி ச்சிக்	ேகாட்ைடயில்	சிைற	ைவத்தான்.

இந்நிகழ்ச்சியால்	ேபரதிர்ச்சி ள்ள	சிவகங்ைக	அரசி	ேவ 	நாச்சியார்,	தன
ெசல்வாக்கினால்	நவாப்பின்	ெகா ங்ேகான்ைமைய	மைற கமாக	மக்களிடம்
எ த் க்	 வதில்	தீவிரமாக	 ைனந்தார்."	
ஆதாரமற்ற	ெசய்தி.	ேச பதி	ராணி ம்	ேச பதி	இளவரச ம்	ைகதான	இ ப
நாட்களில்,	ராணி	ேவ நாச்சியார்,	கணவைர	இழந் 	வி பாட்சியில்
தஞ்சமைடந் 	விட்டார்	என்ப 	வரலா .	பக்கம்	88	

"...மறவர்	 ல	மக்கள்,	ஈட் த்	ெதாைகயாக	 .	1,50,000	ெகா த்தால்	ராணி
நாச்சியாைர ம்	ேச பதி	இளவரசைர ம்	வி தைல	ெசய்வதாக	நவாப்



அறிவித்தார்.	எனேவ	வீராங்கைன	ேவ நாச்சியார்	தாம்	ேசகரித் 	ைவத்தி ந்த
ெதாைகயின்	ஒ 	ப திைய	அ ப்பி	ைவத்தார்.	இளவரச ம்	ராணி ம்
வி விக்கப்பட் 	ேச நாட் ற் 	அ ப்பி	ைவக்கப்பட்டார்.'	
திய	வரலா .	ஆசிரியர 	அ ைமயான	கற்பைன	சரியான	ெசய்திக் 	பார்க்க
இந்த	 ல்	ஆசிரியர 	“வி தைலப்	ேபாரில்	ேச பதி	மன்னர்"	(1987)	

பக்கம்	92	
'...	நாட்ைடவிட் 	திண் க்கல்லில்	தங்கி	இ க் ம்	ராணி	ேவ 	நாச்சியாரிடம்
நாட்ைட	ஒப்பைடக்க	 	ெசய்தான்	(நவாப்).	வீராங்கைன	ேவ 	நாச்சியாைர
வரவைழத் 	சிவகங்ைகச்	சீைமைய	
அவரிடம்	ஒப்பைடத்தனர்.'	

“ஆட்சிப்	ெபா ப்ைப	ஒப்பைடத் விட் 	 றவற	வாழ்க்ைகைய	ேமற்ெகாள்ள	
கட் னார்.	ம தி வைர	அைழத் 	வரச்ெசய்தார்.	வாைள	ெபரிய	ம விட ம்,
த்திைர	ேமாதிரத்ைத	சின்ன	ம விட ம்	ஒப்பைடத்தாள்.	அரசியல்	வாழ்வில்

இ ந் 	ஒ ங்கிக்	ெகாண்டார்.”	(ேவ 	நாச்சியார்)	
மிக	அ ைமயான	 திய	கண் பி ப் .	ஆசிரிய க் 	இந்தச்	ெசய்திகள்
எங்கி ந் 	கிைடத்தேதா!	நல்ல	பகல்	ேநரத் 	உறக்கத்தில்	உதயமாகி	இ க்க
ேவண் ம்.	
பக்கம்	127	
“...	சசிவர்ணத்	ேதவர்	வழிவந்தவேர	ம 	பாண் யர்	என்பதற் ம்	அவர்கள்
சீைமைய	ஆ ம்	உரிைமையப்	ெபற் ள்ளனர்	என்பதற்கான	ஆதாரத்ைதக்
காட் ம்ப 	(கெலக்டர்)	கட்டாயப்ப த்தினான்."	

இதற்கான	ஆதார	ஆவணம்	எ ம்	இல்ைல.	
பக்கம்	147	
'...	ேவ நாச்சியா க் 	ேநரிைடயான	வாரி களில்	யாைரேய ம்	ஒ வைர	ம
சேகாதரர்கள்	ேதர்ந்ெத த் 	இ க்கலாமல்லவா?"	
ேவ 	நாச்சியார 	மகள்	ெவள்ளச்சிைய	மணந்த	சக்கந்தி	ேவங்கன்	ெபரிய
உைடயாத்	ேதவைரப்	பற்றி	ஆசிரியர்	அறிந் 	இ க்கவில்ைல	எனத்	ெதரிகிற !	

5.	 தந்திர	 மியில்	ெவள்ைள	நாைரகள்	(1986)	
ஆசிரியர்:	ேகாவி.மணிேசகரன்	

ெவளியீ :	வானதி	பதிப்பகம்,	ெசன்ைன-17.	
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‘மறக் லத் ப்	ெபண்	ஒ த்தி	அதி ம்	அரச	மரைபச்	ேசர்ந்தவள்.	 திைரச்
சவ்வாரி	ெசய் ம்ெபா 	அவள 	 திைர	மிரண் 	காட் க் ள்	ஓ கிற .
இதைன	எதிர்பார்த் 	இ ந்தவைனப்	ேபான்ற	ஒ 	 ரட் 	இைளஞன்	ஒ வன்
வழியில்	இ ந்த	ஒ 	மரத்தின்	ேமலி ந்தவா 	அவைள	பற்றி	 க்கி
காப்பாற் கிறான்.	இ வ ம்	காதல்	ெகாள்கின்றனர்.’	
‘அவைன	தன 	அரண்மைனக் 	அைழத் ச்	ெசன் 	தனி	அைறயில்	தங் மா
ெசய்கிறாள்.	அவனிடம்	வாய்	பயிற்சி ம்	வளரிப்	பயிற்சி ம்	ெப வதற்காக
அழ மிக்க	அந்த	அைறயில்	விரிக்கப்பட்ட	இரத்தின’	

கம்பளத்திற் 	ேமல்	உள்ள	ெபரிய	கட் ல்	அதில்	த த்த	பஞ் 	ெமத்ைதகள்,
இ க்ைககள்	-	இைவகைள	 ர்ந் 	கவனிக் ம்	அவைனப்	பார்த் .	"எதற் ம்
அவசரம்	 டா ”	என் 	ெசால்லி	ெபா ைமயாக	இ க் மா 	அவள்	 த்திமதி
ெசால்கிறாள்.	
ெகாய்யாத	பழமான	அவைள	வி ம் வதாக	அவன்	ெசான்னதற் 	அவள்
"எதற் ம்	ஒ 	காலம்	இ க்கிற ”	என் 	ெசால்லி	காத்தி க்கப்	பணிக்கிறாள்.
காத்தி க்கலாம்	என்பதற் 	என்ன	அத்தாட்சி	என	அவன்	ேகட்கிறான்.	தன
ஒற்ைறக்	கல்	ேமாதிரத்ைத	அவன 	விரலில்	அணிந் 	அதைன	அத்தாட்சியாக
ெகாள் மா 	ெசால்கிறாள்	அவள்.	
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சிவகங்ைக	அரண்மைனயில்	ஒ 	இர 	 த் 	நடக்கிற .	அதைனப்	பார்த்
ெபா ைம	இழந்த	அந்தக்	கன்னிைக	இைடயில்	எ ந் 	அவள 	அரண்மைனயில்
மா யி ள்ள	தனியைறக் 	ெசல் கிறாள்.	
தன 	ஆபரணங்கைள	கழற்றி	ஒ 	ேபைழயில்	ைவத் விட் 	ெபான்	ேவய்ந்த
இரவிக்ைகைய	கைளந்தாள்.	உள்ேள	இ க்கமாக	இ ந்த	கச்சிைன
கழற்றிெயறிந் விட் 	இ ப்பில்	பாவாைட	ேபான்ற	 ற்றி	இ ந்த	 ணிைய
தளர்த்திவிட்டாள்.	அ ம்	 ட	அவ க் 	ப வாக ம்	சங்கடமாக ம்	இ ந்த
ேபா ம்.	அதைன ம்	அவிழ்த் ப்	ேபாட்டாள்.	ஆைடதாங்கியில்	இ ந்த	ெமல்லிய
ேசைலைய	எ க்கப்	ேபானாள்.	அப்ெபா 	அவள 	கட் லின்	கீழ்	ஒளிந்
இ ந்த	ெவள்ைள	ம 	ெவளியில்	வந்தான்.	நிர்வாணமாக	இ ந்த	தன் ைடய
கட் க்ேகாப்பான	உடைல	ெமல்லிய	 ணி	ெகாண் 	மைறக்க	படாதபா பட்டாள்.
அலங்ேகாலமாக	வாரிச்	 ட் ப்	ேபார்த்தி	உடைல	மைறக்க	 ைனந்தாள்.	
"ஏன்	இந்த	சிரமம்	நான்தாேன	இ க்கிேறன்.	ேவ 	யார்	இ க்கிறார்கள்?”	அந்த
இைளஞன 	ேகள்வி.	அரண் 	மிரண் 	ேபான	ேவ நாச்சியின்	உடேலா
ஒட் யி க் ம்	ேசைல	ந வி	வி ந்தைத	எ த் 	தன 	கரத்தால்	அவள்	மீ
ேபாட்ேடான்.	அப்ேபா 	அவன 	 ரட் 	விரல்கள்,	அவள 	கவர்ச்சியான



அங்கங்கள்	மீ 	பட் 	மின்னல்	உணர்ைவ	 ண் 	ஒ 	கணம்	சிலிர்க்க	ைவத்த .
அவள்	நாணத்தால்	தைல னிந்த	வண்ணம்	“இ 	மாளிைக	கீேழ	காவல்	வீரர்கள்
காத் 	இ க்கிறார்கள்,	ெம வாகப்	ேப ங்கள்”	என்றாள்.	
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இர 	அந்தகாரத்தில்	ஆழ்ந் 	கிடந்த .	 ைகயில்	இரண் 	தீப்பந்தங்கள்
ெசவ்விய	ஒளிையப்	பரப்பிக்	ெகாண் ந்தன.	எ ந் 	

ெசன்ற	அந்த	மனிதன்	வான்ெவளிைய	அண்ணாந் 	ேநாக்கினான்.	இன் ம்
நில 	உதயமாகவில்ைல.	
அந்த	ெபண்மணி	உறங்கிக்	ெகாண் ந்த	 ைகைய	நா ச்	ெசன்றான்.	அவள்
ேகாரிக்ைகயற் 	கிடக் ம்	ேவரில்	ப த்த	பலாவாகக்	காட்சி	அளித்தாள்.	அதைன
ைவத்தால்	என்னெயன் 	எண்ணம்	அவ க் 	ேதான்றிய .	

ேமலாைட	விலகியி ந்த .	க க்கா க் க்	கீேழ	ஆைடயில்ைல.	அயர்ந்த
க்கம்.	 ந்தனங்கள்	ெகாழிப் டன்	ேகா ரக்	கலசம்	ேபால	காட்சி	அளித்தன.

அன்ேறா 	நாள்	இர 	அவன்	கண்ட	அவள 	பிறந்த	ேமனிக்	காட்சி	நிைன க்
வந்த .	நாவில்	இப்ேபா 	நீர்	ஊறிய .	ஒ வித	ேவகச்	 ழிப் டன்	உள்ேள
ைழந் 	அவள 	திரண்ட	ேதாள்கைளப்	பற்றிக்	 க்கினான்.	

தி தி ெவன் 	விழித்த	அவ க் 	உண்ைம	 ரிந் 	விட்ட .	"இப்ெபா
உங்க க் 	என்ன	ேதைவ?”	-	அவள்.	
'நீ	-	அவன்.	

'இப்ேபாேத	ேதைவயா?"	-	அவள்.	
"ஆம்"	-	அவன்.	

" தந்திர	ஒளி	-	தமிழ்	ஒளி	இந்த	நாட் ல்	படரட் ம்-	படரவிட	 யற்சி	ெசய் ங்கள்.
அப்ேபா 	நான்	உங்கள்	ம யில்	தைல	ைவத் 	 ங் ேவன்”	-	அவ ைடய	பதில்.	

இங்ேக	 ட்டப்	ெபற்ற	இந்த	 ன் 	காட்சிகைள ம்	ப த் ப்	பார்த்த	வாசகர்கள்,
இதைன	ஏேதா	ஹாலி ட்	திைரப்படத்	ெதா ப்பாகத்தான்	க வார்கள்.	ஆனால்
இ 	ஒ 	சிறந்த	தமிழ்ப்	 தினப்	பைடப்பாளர்	ஒ வர 	பைடப்பில்	இ ந்
ெதா க்கப்பட்ட 	என்பைத	ெதரிவித் க்	ெகாள்கிேறாம்.	ஆம்.	தி .	ேகாவி.
மணிேசகரன்	என்பவரால்	எ தப்ெபற் 	ெசன்ைன	வானதி	பதிப்பகத்தினரால்
1986-ல்	ெவளியிடப்	ெபற்ற	 தந்திர	 மியில்	ெவள்ைள	நாைரகள்	(ராணி	ேவ
நாச்சியார்)	என்ற	 ல்தான்	அந்தப்	 தினம்.	
இன் ம்	ஒ 	 க்கியமான	ெசய்தி	மறந் விடக்	 டாத	ெசய்தி,	ேமேல	கண்ட
காட்சிகளி ம்	நாம்	காண்கின்ற	கதாபாத்திரங்கள்	-	இைளஞன்	ெவள்ைள	ம



என்ற	ெபரிய	ம 	ேசர்ைவகாரர்,	ராணி	ேவ நாச்சியார்.	ஆம்.	சந்ேதகேம
இல்ைல.	சிவகங்ைக	சீைமயில்	 தந்திர	 ழக்கமிட்ட	சிம்மங்கள்.	ஏன்?	இந்திய
வி தைல	இயக்கத்தின்	இைணயற்ற	தியாகிகள்;	ெவள்ைள	ஏகாதிபத்தியத்தின்
ெவ ம ந் 	ேபராண்ைம	ெவ த் 	சிதறி	சின்னாபின்னமா ம்ப 	மக்களின்
அ ர	பலத்ைத	திரட் 	நாெடங் ம்	 ரட்சித்	தீையப்	 டம்	ேபாட் க்
ெகா த்தியவர்கள்.	இத்தைகய	இைணயற்ற	உத்தமர்களின்	ஓவியத்ைத
இைதவிட	தமிழில்	சித்தரிக்க	 யா .	தாய்	நாட் ப்	பற் ம்	வரலாற் 	உணர் ம்
ேதங்கி ள்ள	இதயங்கள்	இந்தக்	காட்சிகைள	எளிதில்	ஜீரணிப்ப 	என்ப
இயலாத	ஒன் .	

இைவகைள	இரசித் ப்	ப த்த	சில	அப்பாவி	உள்ளங்கள்	இந்த	 ல்	வரலாற் 	 ல்
அல்ல,	 தினந்தாேன	என்	வாயைடக்க	 ய கின்றனர்.	இ 	 தினம்	என்பைத
யா ம்	ம க்க	மாட்டார்கள்.	ஆனால்	இதில்	 த்தப்பட்டவர்கள்	சிவகங்ைக
சீைமயின்	வரலாற் 	நாயகர்கள்	என்பைத	யா ம்	ம க்க	 யா .	ஏற்கனேவ
இந்தப்	ேபரண்ைமமிக்க	ெப மக்கள 	வரலாற்ைற	ப த் 	அறிந்தவர்கள்,	இந்த
ைலப்	ப த் 	இந்தக்	காட்சிகைளக்	கா ம்ெபா 	அவர்கள

கற்பைனகளில்	அற் த	மனிதர்களாக,	ச தாய	வி ெவள்ளிகளாக	வாழ்ந்
வ கிறவர்கைள	இவ்வள 	இழிந்த	உள்ளத்தினரா	என் 	எண்ணி	ெநகிழ
மாட்டார்களா?	சிவகங்ைக	மன்னர்	 த் 	வ கநாதர 	ராணி	ேவ
நாச்சியா க் ம்,	ெபரிய	ம 	ேசர்ைவக்கார க் ம்	இப்ப ெயா 	கள்ளத்
ெதாடர் 	இ ந்தைத	எந்த	வரலாற் 	ஆவணத்தி ம்	 றிக்கப்பட் 	இ க்கிறதா?
என் 	வரலாற் 	ஆவணங்கைளத்	ேத 	அ த் ப்	ேபாய்	ஆ தலைடபவர்கள்
எத்தைன	ேபர்?	இ தியில்	இைவ	அைனத் ம்	இந்தப்	 தின	ஆசிரியர 	ெநாந்
அ கிய	ஆபாச	கற்பைனகேள	என	ஓர்ந் 	உள்ளம்	அைமதி	ெகாள்பவர்	எத்தைன
ேபர்?	

இன்ெனா 	ேகாணத்தி ம்	இந்தப்	 தினக்	காட்சிகைளப்	பார்ப்ேபாம்.	இந்தக்
கதாபாத்திரங்கள்	வரலாற் 	நாயகர்கள்	என்பைத	மறந் விட் 	சாதாரண	 தினப்
பாத்திரங்களாக	எ த் க்	ெகாள்ேவாம்.	அப்ெபா ம் ட	இந்த	இ
கதாபாத்திரங்க ம்	ச தாயத்தினின் ம்	ெபரி ம்	வித்தியாசமானவர்களாக
தமிழக	பாரம்பரியத்திற் ம்	பண்பாட் ற் ம்	அப்பாற்பட்டவர்களாக
காட்சியளிக்கின்றனர்.	
ேவ நாச்சியாரிடம்	காதல்	வசப்பட்ட	பின்னர்	ெபரிய	ம 	ேசர்ைவக்காரர்
க ண்டன்	ேகாட்ைட	என்ற	ஊைரச்	ேசர்ந்த	இள	மங்ைகைய ம்	அ த்
க் ளம்	என்ற	ஊைரச்	ேசர்ந்த	ராக்காத்தாள்	என்ற	ெபண்ைண ம்	மணம்

ெசய் 	ெகாள்கிறார்.	அப்ப 	இ ந் ம்	இந்தப்	ெபரிய	மனிதர 	ஆைசக்
அளவில்லாமல்	ேபாய்விட்ட .	ேவரில்	ப த்த	பலாவாக	விளங்கிய	ேவ நாச்சியார்
மீதான	'காதல்"	மீக் ர	அவள 	ேதாள்கைளப்	பற்றி	தன 	இன்ப	நிைனப்ைப



எ த் ச்	ெசால்கிறார்.	அதற் 	ேவ நாச்சியா ம்	ம ப் ச்	ெசால்லாமல்	தவைண
ெசால்கிறாள்.	அரச	 லத்ைதச்	ேசர்ந்த,	பிற	ெபண்க க் 	வழிகாட் யான
ேவ நாச்சியாரின்	பதில்	விபரீதமாக	இ க்கிற ?	'ெபண்ணின்
ெப ந்தக்கயா ள'	என	வினவிய	வள் வர்	வைரந் ள்ள	இல்லக்	கழத்தியா
இந்தப்	ெபண்	என	எண்ணத்	ேதான் கிற .	ஒ வ க் 	ஒ த்தி	என்ற	உயர்
பண்பிைன,	உள்ளப்	பாங்கிைன	சங்க	காலத்தில்	இ ந் 	உயிர்	 ச்சாகக்
ெகாண் ள்ள	தமிழ்	 லத்தின்	பிரதிநிதிகளா	இந்த	இ வ ம்	நிச்சயமாக
இ க்க	 யா .	ஆம்.	அப்ப த்தான்	இந்தப்	 தின	 லாசிரியர 	எ த் க்கள்
இந்தப்	பத்திரங்களின்	உள்ளக்	கிடக்ைகயாக	இந்தப்	 தினத்தில்
உ ப்ெபற் ள்ளன.	தமிழ்	மக்க க் ம்,	தமிழர 	பண்பாட் ற் ம்	தீராத
களங்கத்ைத	ஏற்ப த்திய டன்	சிவகங்ைக	வரலாற்ைற ம்	தடம்	 ரளச்
ெசய் ள்ளன,	இந்த	இழி 	ேசர்த்த	எ த் க்கள்.	
வரலாற் க் 	 ரணான	இன் ம்	சில	எ த் க்கள்	கீேழ	ெகா க்கப்பட் ள்ளன.	

பக்கம்	66	
'சிவகங்ைகயின்	அரசர்	 த் 	வ கநாத	உைடயாத்	ேதவர்.	மைனவியின்
பிரிவாற்றாைமயால்	மனங்கலங்கி	காணப்ப கிறார்.'	
பக்கம்	69	
'அதற்காக	நான்	கிழவைரயா	மணப்ப ?'	-	ேவ நாச்சியார 	வினா!	
பக்கம்	74	
"இளைம	ெகாழிக் ம்	ேவ நாச்சி,	 ைமயின்	தளர்ச்சிக்	கதவங்கைளத்	தட் க்
ெகாண் க் ம்	 த் 	வ கநாதைர	மணக்க	ஒப் க்	ெகாண்ட ...'	

மன்னர்	 த் 	வ கநாதர 	 தல்	மைனவியின்	ெபயைர	 றிப்பிடவில்ைல.	அவர்
எப்ெபா 	இறந்தார்	என்பேதா	அப்ெபா 	மன்ன க் 	வய 	என்ன	என்ப ம்
ெதரிவிக்கப்படவில்ைல.	ஆனால்	ெசன்ைன	உயர்நீதிமன்ற	ஆவணம்	ஒன்றின்ப
மன்னர்	1736-ல்	பிறந்தார்,	25.6.1772-ல்	நைடெபற்ற	காைளயார்	ேகாவில்	ேபாரில்
தியாகியானார்.	ெமாத்தம்	அவர 	வாழ்நாள்	36	ஆண் கள்.	அவ க் 	ஒேர
மைனவி	ராணிேவ நாச்சியார்.	இவ க் 	 ன்னாள்	எந்த	நாச்சியாைர
மணந்தார்.	எப்ெபா 	அந்தப்	ெபண்மணி	மரண ற்றார்	என்ற	ெசய்திகைள
எங்கி ந் 	ெபற்றார்	என்ப 	ெதரியவில்ைல.	
பக்கம்	70	
"...இராமநாத ரத் 	இளவரசர்	ேகாைழயா?'	(ேவ நாச்சியார்)	

'ேகாைழயல்ல	கயைம	நிரம்பியவன்.	அவன்	ேப ையவிடக்	ேகவலமானவன்...'
(வீரத்ேதவர்)	



இங் 	 றிப்பிடப்ெப ம்	இராமநாத ரம்	மன்னர்	ெசல்ல த் ச்	ேச பதி,
கி.பி.1749-62	வைர	ஆட்சி	ெசய்தவர்.	இவைரப்	பற்றி	இவ்வள 	ேமாசமாக	இந்த
லாசிரியர்	ஏன்	எ தினார்	என்ப 	ெதரியவில்ைல.	அறியாைமைய	ஆ தமாகக்

ெகாண் ,	எைதப்	பற்றி ம்	எப்ப ம்	எ வ 	என்ப 	நல்ல	எ த்தாளன
பண்பாகா .	

இந்த	மன்னர 	சாதைனகளாக	வரலாற்றில்	பல	நிகழ்ச்சிகள்	உள்ளன.	

6.17.1891-ல்	ெவளியிடப்ெபற்ற	“Manual	of	Ramnad	Samasthanam”	என்ற
லின்	பக்கங்கள்	241/43	பார்த்தால்	இந்த	மன்னர்	மிகப்ெபரிய	ெவற்றி	வீரன்,

தஞ்ைச	மராத்தியப்	பைடகைள ம்,	ைம ர்	தளபதிைய ம்,	டச் க்காரர
கப்பற்பைட	மிரட்டைல ம்,	சிறப்பாக	சமாளித்தவர்	என்ப ம்	பல
அறக்ெகாைடக க் ம்	நாயகர்	என்பைத ம்	அறியலாம்.	
பக்கம்	100	
“கான்	சாகிப்	ேகட்ட ப்பிய	கப்பத்ைதத்	தாங்கள்	கட் யாய்	விட்டதா?'	'ெசன்ற
வாரம்தான்	அ ப்பி	ைவத்ேதன்”	

ேச பதி	மன்னர்கள்	யா க் ம்	கப்பம்	ெச த்தாதவர்கள்	என்ப தான்
ெசன்ைனயில்	உள்ள	ஆங்கில	கிழக்கிந்திய	கம்ெபனியர 	ஆய் க் வின்

.	அத் டன்	ேச பதி	சீைம	உள்ளிட்ட	ம ைரச்	சீைம	கி.பி.1801	வைர
ஆற்காட் 	நவா க் 	கட் ப்பட் 	இ ந்த .	ம ைர	ஆ நராக	இ ந்த
கம்மாந்தன்	கான்	சாகி 	ெசல்ல த் த்	ேதவ டன்	நல்ல	உற கைளக்	ெகாண்
இ ந்தார்.	ெசல்ல த் 	ேச பதி	ம ைரக்	கான்சாகி க் 	கப்பம்	ெச த்தினார்
என் 	 றிப்பிட் 	இ ப்ப 	வரலாற் க் 	 ரணான	ெபாய்ச்	ெசய்தி.	
(பார்க்க;	Yousuff	Khan,	the	Rebel	Commandant	by	S.C.Hill	(1932).	History
of	Pudukottai	P.241)	

பக்கம்	349	
“அைமச்சேர	இக்கணம்	 தல்	நம 	ெபரிய	ம ைவ	மகா	ேசனாதிபதியாக
நியமிக்கிேறன்."	

ெவள்ைள	ம ம்	அவர 	சேகாதர ம்	மன்னர்	 த் 	வ கநாதர்	ஆட்சிக்
காலம்	வைர	அவரியம்	அைடப்பம்	பணியில்தான்	இ ந் 	வந்தனர்	(25.6.1772
வைர)	கி.பி.1780-ல்	ராணி	ேவ நாச்சியார்	சிவகங்ைகைய	மீட் ய	ெபா தான்
இந்த	சேகாதரர்கைள	சிவகங்ைக	பிரதானிகளாக	நியமித்தார்	என்ப 	வரலா .	

(பார்க்க:	மாவீரர்	ம பாண் யர்	(1989)	

பக்கம்:	362-364	



"ேச 	நாட்ைட	அைடந்தன	

தஞ்ைசப்	பைடகள்......."	

“காைளயார்	ேகாயிலிலி ந் 	மறவர்	
பைடகள்	 றப்பட்டன......”	

“அ ேக	ேச 	நாட் ல்	தாேமாதரப்	

பிள்ைள,	பைட	ெகாண் 	எதிர்க்கச்	ெசய்தார்....."	
“தஞ்ைச	ேவந்தைனச்	சிதறிய த் 	

ஓட	ஓட	விரட் ன."	

இந்த	நிகழ்ச்சிைய	இ 	ெதாடர் ைடய	ெசய்திகைளப்	பார்க் ம்ெபா ,
லாசிரியர்	கி.பி.	1751-ல்	அ மந்தக் 	மீதான	தஞ்ைசத்	தளபதியின்

பைடெய ப் டன்	கி.பி.1771-ல்	இராமநாத ரம்	மீ 	தஞ்ைச	மன்னர்	ெதா த்த
பைட	எ ப் டன்	 ழப்பிக்	ெகாண் ள்ளார்	என்ப 	ெதளிவாக	ெதரிய	வ கிற .	

இந்தப்	ேபாரில்,	இராமநாத ரம்	ேகாட்ைட	மீதான	 ற் ைக	நாற்ப 	நாட்க க்
ேமலாக	நைடெபற்றா ம்	தஞ்ைசக் 	ெவற்றி	கிட்டவில்ைல.	ஆதலால்
இராமநாத ரம்	ராணி டன்	உடன்பா 	கண் 	தி ம்பினார்	என்ப 	வரலா .	

(பார்க்க:	Dr.	K.Rajayyan	-	History	of	Madura)	ஆதலால்	இங் 	 லாசிரியர்
றிப்பிட் ப்ப 	ேபால	தஞ்ைச	மன்னர்	 ற கிட் 	ஓடவில்ைல.	அவர

உடலி ம்	பலத்த	காயங்கள்	ஏற்படவில்ைல.	ஆனால்	அவர்	சிவகங்ைக	மீ
பைடெய த்தேபா ,	ஆற்காட் 	நவாப்பினால்	தஞ்ைசக் 	அபாயம்	ஏற்பட்டதால்,
திட்டத்ைத	ைகவிட் 	தஞ்ைச	தி ம்பினார்.	இ தான்	வரலா .	

பக்கம்:	405-408	
"1772	ஆம்	ஆண் 	ேம	மாதம்......'	
'12,	18	ப ண் 	எைட ள்ள	 ண் கள்	ேதைவப்பட்டன.	அந்த	இராமநாத ரத் ச்
சி 	ேகாட்ைடையத்	தாக்க!!	அதன்பின்	ேகாட்ைட	தகர்ந்த .	இப்ப யாகச்	சில
நாள்	 ற் ைக...'	

'ெபரியசாமி.	அைமச்சர்	தாேமாதரம்	பிள்ைளையக்	காணச்	ெசன்றான்...'	

'சற் ம்	எதிர்பாராத	வைகயில்	 ேராகி	ெபரியசாமி,	கட்டாரி டன்	தாேமாதரப்
பிள்ைளயின்	மீ 	பாய்ந் 	ெகாைல	ெசய் 	விட்டான்."	

"......இளவரசன்	இராமலிங்க	ேச பதி,	

...	கட்டாரிைய	எ த் க்	 றி	பார்த் 	எறிந்தான்...	 வாய்	 த் த்	தைரயில்



சாய்ந்தான்	 ேராகி	ெபரியசாமி.”	
இந்த	நிகழ்ச்சி	 ைம ம்	கற்பைனயான .	இராமநாத ரம்
அைமச்சர்	தாேமாதரம்பிள்ைள	கி.பி.1772-ல்	ஆற்கா 	-	 ம்ெபனி
பைடெய ப்பின்ேபா 	உயி டன்	இல்ைல.	அதற் 	 ன்னேர	இறந் விட்டார்.
இந்தப்	பைடெய ப்பின்ெபா 	ராணி	 த் 	தி வாபி	நாச்சியா டன்	இ ந்த
சமரசப்	ேபச்சில்	கலந் 	ெகாண்ட	அைமச்சர்	பிச்ைசபிள்ைள,	ேபச் க்கள்
ேதால்வி ற்ற	பிற 	தான்	பரங்கியரின்	இராமநாத ரம்	மீதான	ேகாட்ைடத்
தாக் தல்	1.6.1772,	2.6.1772	இ 	நாட்கள்	மட் ம்	(பார்க்க:	Major	Vibart	-
History	of	Madras	Engineers	and	Pioneers.)	பக்கம்	414	

'ஓ	ேவ நாச்சி.	சிம்ம	ெசாப்பனமாக	உச்சரித்தனர்	ராணி	ேவ நாச்சியின்	வீரப்
ேபார்க்	காட்சி,	கண்ேடார்	ெநஞ்சில்	கனைலப்	பரப்பிய !”	

“ம நாள்	மீண் ம்	ேபார்	ெதாடங்கிய .	இப்ப யாகச்	சில	தினங்கள்	வைர	ேபார்
வற் 	நடந் 	ெகாண்ேட	இ ந்த ”	

லாசிரியர 	சிறந்த	கற்பைனக் 	இந்த	எ த் க்க ம்	நல்ல	எ த் க்காட்
இந்தக்	காைளயார்	ேகாயில்	ேகாட்ைடப்	ேபார்	பற்றிய	 ம்ெபனியார 	ஆவணங்கள்

ைமயாக ம்,	ெதளிவாக ம்	உள்ளன.	ெசன்ைன	தமிழ்நா 	ஆவணக்
காப்பகத்தில்,	25.6.1772	நைடெபற்ற	காைளயார்	ேகாயில்	ேபார்	ஒ 	நாளில்

வைடந்த .	மன்னர்	 த் 	வ கநாத ைடய	தியாகத் டன்	இந்தப்	ேபாரில்
ராணி	ேவ 	நாச்சியா க் 	எந்தப்	பங் ம்	இல்ைல.	அண்ைமக்	கால	வரலாற்ைற
தம 	இஷ்டம்	ேபால	கற்பைனக்	காட்சியாகத்	திரித் 	மைறத் 	எ வ
மன்னிக்க	 யாத	 ற்றம்.	(பார்க்க:	தமிழ்நா 	ஆவணக்	காப்பக	ஆவணங்கள்	-
Military	Consultations	Vol.	42/26.6.1772/pp	414-607)	

பக்கம்:	423-426	
'காைளயார்	ேகாயி க் 	ேமற்ேக	 ன் 	கல்	ெதாைலவிலி க் ம்.	' ப் ணி
ச க் 	என் 	அந்நாைளயில்	விளங்கிய	ச க் த்	ேதாப்ைப	அைடந்தனர்...'	
'ம நாள்	அவர்கள்	அைனவ ம்	ம ைரைய	அைடந்தனர்.	ஏறத்தாழ	 ன் 	மாத
காலம்	இப்ப யாகக்	கழிந்த '	

"எப்ப ேயா	இரண்டாண் 	காலமாக	அவர்கள்	தைலமைறவாக	வாழ்ந்தனர்."	
லாசிரியர்	அளித் ள்ள	இந்தப்	 ைமயான	நிகழ்ச்சிக ம்	எந்த	வரலாற்

ஆவணங்களி ம்	காணப்படாதைவ.	 லாசிரிய க் 	வளமான	கற்பைனகைள
கமான	எ த் க்களில்	 தந்திரமாக	வ த் ள்ளார்.	

காைளயார்	ேகாவில்	ேபார்	 விற் ப்	பின்னர்,	அைமச்சர்	தாண்டவராயபிள்ைள,
ராணியாைர ம்	அவர 	 ழந்ைதைய ம்,	காப்பாற் ம்	ெபா ட் 	ைம ர்	மன்னர்



ைஹதர்அலிக் ச்	ெசாந்தமான	திண் க்கல்	சீைமயில்	வி பாச்சியில்	பத்திரமாக
இ க்கச்	ெசய் விட் 	சிவகங்ைகச்	சீைமயில்	ஆற்கா 	நவாப்பிற் 	எதிராக
மக்கைளக்	கிளர்ச்சிக க் 	ஊக் வித் 	வந்தார்	என்ப ம்,	கி.பி.1772-ல்
அவர 	மைறவிற் ப்	பின்னர்	ராணி	ேவ நாச்சியார்	இந்தப்	ெபா ப்ைப
ேமற்ெசான்னவா 	எட் 	ஆண் கள்	கழித் 	ைம ர்	மன்னர்	ைஹதர்	அலியின்
இரா வ	உதவி	ெபற் 	கி.பி.1780-ல்	சிவகங்ைகச்	சீைமயில்	ஆற்கா 	நவாப்பின்
ஆக்கிரமிப்பில்	இ ந் 	மீட்டார்	என்ப தான்	உண்ைமயான	வரலா .	

இவ்வித	உண்ைமயான	வரலாற்ைற	கற்பைன	நயங்கள்,	உத்திகள்	வழி,
மக்க க் த்	ெதளிவாக	வழங் ம்	 தினத்ைத	பைடப்பதற் ப்	பதில்	எ த் க்
ெகாண்ட	வரலாற் 	நிகழ்ச்சிகைள	திரித் 	 ரட் ,	 ைனந் 	வைர ம்
வழக்கத்ைத	சில	 லாசிரியர்கள்	ெசய் 	வ கின்றனர்.	 யநலத்திற்காக	பணம்
ரட்ட,	எளிதில்	ேப ம்	 க ம்	ெபற	அதற் 	பாலியல்	என்ற	நஞ்ைச	ப ப்பாளிகள்
இதயங்களில்	பக் வமாக	பறிமா ம்	ைகவந்த	கைல ம்	அவர்கள்	கற் 	வளர்த்
வந் 	இ ப்ப ம்	பிரதான	காரணமா ம்.	

இதன்வழி,	தமிழ்	 தின	இலக்கியங்கள்	ஏைனய	இந்திய	ெமாழிகளின்
தினங்கைளப்	ேபால	அைனத் 	இந்திய	அளவில்	 றிப்பாக	மைலயாளம்,	வங்கம்,
அஸ்ஸாம்	ெமாழிகளின்	பைடப் கைளப்	ேபால	ப ப்பாவிகள 	உள்ளங்கைள	கவர

யாத	 டங்களாகி	வ கின்றன.	அமரர்	அகில க் ப்	பிற 	தமிழ்	எ த்தாளர்
யா ம்	“ஞானபீட”	பரிசிைனப்	ெபற	இயலாததற் ம்	இ ேவ	காரணமா ம்.	
எதிர்காலத்தில்	வழிகாட் யான	உண்ைம	வரலாற்ைற	ச தாய	உணர் டன்
ெபா ப்பாக	 தினத்தின்	வழி	மக்களிடம்	 த் ம்	பணிைய	இந்த	 லாசிரியர்
ேமற்ெகாள்ளத்	தவறிவிட்டார்	என்ப 	இவர 	எ த் க்களில்	இ ந்
காணக் யதாக	உள்ள .	ஆைனக் 	அ 	ச க் வ 	இயல் தாேன!	

6.	ம 	பாண் ய	மன்னர்கள்	(1994)	

ஆசிரியர்:	தி .	மீ.மேனாகரன்	

ெவளியீ :	அன்னம்	பதிப்பகம்,	சிவகங்ைக	
ல்	தைலப்ைபப்	ப த்த டன்	இப்ப ம்	மன்னர்கள்	சிவகங்ைகச்	சீைமயில்

இ ந்தனரா	என்ற	வினாைவ	எ ப் ம்	வைகயில்	 லின்	தைலப் 	மட் ம்
அைமக்கப்படவில்ைல.	 ல்	 வ ம்	ம தி வர்	சிவகங்ைகச்	சீைம
மன்னர்களாக	இ ந்தனர்	என்பைத	நிைல	நாட் வதற்காகேவ,	இந்த	 ல்
எ தப்பட் ள்ள .	சிவகங்ைக	அம்மாைன ம்	சிவகங்ைகச்	சீைமக்	 ம்மி ம்,
ம 	பாண் யர்க க் 	இலக்கிய	வழக்காக	 ைர,	ேவந்தர்,	மன்னர்,	ராஜன்
என் 	சிறப் 	அைடகைளப்	பயன்ப த்தி	இ ப்பைத	உண்ைமெயன	உைரக்க
ற்ப ம்	இந்த	 ல்	அந்த	இரண் 	நாேடா 	இலக்கியங்கைளேய	ெபரி ம்



சார்ந் 	வைரயப்ெபற் 	இ ப்ப டன்	நாேடா 	இலக்கியம்	என்ற	வைகயில்
அைவகளில	்மிைகப்ப த்தி	இட் க்கட் 	ெசால்லப்பட்ட	ெசய்திகைள,	உண்ைம
வரலாறாக	வைரந் ள்ள	இந்த	 லின்	சில	ப திகைள	இங் 	பார்ப்ேபாம்.	
இந்த	 லின்	ெதாடக்கத்தில்	சிவகங்ைகச்	சிம்மாசனம்	என	ஒ 	ஒளிப்படம்
அச்சிடப்பட் ள்ள .	அதன்	கீேழ	"இந்த	சிம்மாசனத்ைத	அைடயத்தான்	ெகளரி
வல்லவர்	ஆங்கிேலயர்	அணியில்	ேசர்ந்தார்'	என் 	வைரயப்பட் ள்ள .	

வாசகப்	ெப மக்கள்	அந்தப்	படத்ைத	உற் ப்	பார்த்தால்	உண்ைமயிேலேய	இந்த
சிம்மாசனம்	சிவகங்ைகத்	தன்னர 	மன்னர்க ைடய 	தானா	என்ப 	விளங் ம்.
இப்ெபா 	பா ங்கள்.	சிம்மாசனத்தின்	உச்சியில்	ஒ 	கிரீடத்தின்	உ வம்
காணப்ப கிற .	இ 	நம 	நாட் 	மன்னர்கள்	 க்	ெகாள் ம்	 	ேபான்ற
இல்ைலயல்லவா?	
அ த் ,	அந்தச்	சிம்மாசனத்தின்	ேமல்ப தியின்	இ 	பக்கங்களி ம்	 ைறேய
சிங்கம்,	 திைர	ஆகியைவகள்	அமர்ந்த	நிைலயில்	இ ம்	நம 	நாட் 	பாணி
இல்ைல	தாேன.	

அ த் ,	மன்னர 	இ க்ைகயின்	பின் றம்	ேமல்	ப தியில்	
ேவைலப்பா க க் 	மத்தியில்	ஒ 	ேகடயம்	ேபான்ற	உ வம்	இைதப்	பற்றியவா
இ ற ம்	மீண் ம்	சிங்க ம்	 திைர ம்	அமர்ந்த	நிைலயில	்ேகடயம்	ேபான்ற
ந ப்ப தி	உ வத்தில்	ஒ 	சி ைவ	உ வம்,	அந்தக்	ேகடயத்தின்	மீ 	ஒ 	சிங்க
உ வம்.	இப்ெபா 	சிந்தித் ப்	பா ங்கள்.	இத்தைகய	சிம்மாசனத்தின்	மீ
அமர்ந்தா	சிவகங்ைக	மன்னர்கள்	ஆட்சி	ெச த்தினர்.	இல்லேவ	இல்ைல.	இந்த
சிம்மாசனத்தில்	அைமப் ,	கிரீடம்,	சிங்க,	 திைர	உ வங்கள்	ேகடயத்தில்
காணப்ப ம்	கிறித்தவர 	சி ைவ	உ வம்	இைவயைனத் ம்	இங்கிலாந்
மன்னர்கள 	அர 	இலச்சிைனயா ம்.	கி.பி.1921-ல்	இந்தியாவிற் 	வ ைக
தந்த	இங்கிலாந் 	நாட் 	ேவல்ஸ்	இளவரச க் 	ெசன்ைன	ெமேமாரியல	்ஹாலில்
ெசன்ைன	நகரப்	ெப மக்கள்	சார்பாக	வரேவற் 	அளிக் ம்	ெபா ட்
இளவரச க்காக	 திதாக	அைமக்கப்பட்ட .	இந்த	ேபாலி	சிம்மாசனம்.	விழா

ந்த டன்	சம்பந்தப்பட்ட	சாமான்கைள	ஏலத் க் 	விட் 	விற்ற	ெபா ,
இந்தப்	ேபாலி	சிம்மாசனத்ைத	அப்ெபா 	ெசன்ைனயில்	இ ந்த	சிவகங்ைக
ஜமீன்தார்	தி .	 ைரசிங்கத்	ேதவர்	அவர்கள்	வாங்கி	வந் 	அரண்மைனயில்
ைவத் 	இ ந்தார்.	அதைன	1978-ல்	இராமநாத ரம்	மாவட்ட	கெலக்டர்	தி .
நாராயணன்.ஐ.ஏ.எஸ்.	ெபற் ,	இராமநாத ரம்	அர 	அ ங்காட்சியகத்தில்
ேசர்த்தார்.	

இவ்விதம்	 லின்	ெதாடக்கேம,	உண்ைமக் 	மாறாகத்	தடம்	 ரண்ட 	ேபால	இந்த
லின்	பல	நிகழ்ச்சிக ம்	வரலாற் க் 	 ரணான	பார்ைவயில்	வழி	மாறி

இ ப்பைதப்	பார்க்கலாம்.	



ெபா வாக	வரலாற் ச்	சான் கள்,	ேநர் கத்	தடயங்கள்	இல்லாத	நிைலயில்,
ேகாயில்	ஒ 	தல	 ராணம்,	இலக்கியங்கள்	ஆகியவற்றில	் றிக்கப்	ெபற் ள்ள
ெசய்திகைள	அவற்றின்	உண்ைமத்	தன்ைமகைள	ஆய்ந் ணர்ந்த	பிற
அைவகைள	வரலாற்றின்	 களாக	நம்பத்	தக்கதாகக்	ெகாள்ளலாம்	என்பேத
வரலாற் 	வல் னர்கள 	 .	ேபராசிரியர்	தி .	நா.வானமாமைல	அவர்கள்
இந்த	ெபா ள்	பற்றி	ெகா த் ள்ள	எச்சரிக்ைகைய	இங் 	 றிப்பி தல்
ெபா த்தமானதா ம்.	
"...	இந்தப்	பாடல்கைளக்	ெகாண் 	மட் ம்	சரித்திர	நிகழ்ச்சிகைள	நாம்
உ தியாக	அறிந் 	ெகாள்ள	 யா .	இவற்ைற	ஒ க்கித்	தள்ளி	விட் ம்
உண்ைமயான	நிகழ்ச்சிகைள	அறிந் 	ெகாள்ள ம்	இயலா .	கிைடக் ம்	சரித்திர
சான் கைள ம்,	நாட் ப்	பாடல்கைள ம்,	உற் 	ேநாக்கி	உண்ைமகைளச்	சரி
பார்த் 	 க் 	வர	ேவண் ம்."	

தமிழகத்தின்	ெதான்ைமக்	கால,	பிற்கால	வரலாற்றிைன	ெதரிந் 	ெகாள்ள
இலக்கியங்கள்,	கல்ெவட் ப்	பதி கள்,	ெசப்ேப கள்,	ஒைல	 றிகள்,	ேகாயில்
ஒ கள்,	ெவளிநாட் ப்	பயணிகள 	பயணக்	 றிப் கள்	ஆகியன	 ைண
ரிகின்றன.	ஆனால்	அண்ைமக்	காலமாகிய	பதிெனட் ,	பத்ெதான்பதாவ
ற்றாண் 	நிகழ் கைளப்	 ரிந் 	ெகாள்வதற்கான	நம்மவர்கள 	ஆவணங்கள்

மிகக்	 ைற .	இராமநாத ரம்,	சிவகங்ைக	சமஸ்தான	ஆவணங்கள்,	ம ைர
மிஷன்	ஆவணங்கள்,	சிங்கம்பட் ,	எட்ைடயா ரம்	ஜமீன்	ஆவணங்கள்,	 பாஷ்
ஆனந்தரங்கம்	பிள்ைள	நாட் றிப் கள்,	 வார்ட்ஸ்	பாதிரியார்	 றிப் கள்,
ஆற்காட் 	நவாப்	ஆவணங்கள்,	 க்ேகாட்ைட	தர்பார்	ஆவணங்கள்,
ஆகியைவகளில்	ஆற்காட் 	நவாப்	ஆவணங்கள்	(பார்சி	ெமாழியில்	அைமந்தைவ)
ஆவணக்	காப்பகத்தில்	பா காக்கப்பட் 	வ வ ம்	இந்த	ஆவணங்கைள,
இ வைர	ஆங்கிலத்திேலா	அல்ல 	தமிழிேலா	ெமாழியாக்கம்	ெசய்யப்படவில்ைல.
ெதா திகளாக	பிரிக்கப்பட் 	ெதா திச்	 க்க ம்	பட் ய ம்	தயார்
ெசய்யப்படவில்ைல.	 க்ேகாட்ைட	மன்னர 	தர்பார்	ஆவணங்க ம்,	இ வைர
வரலாற் 	ஆய்வாளர்க க் 	எட்டாக	்கனியாகேவ	இ ந் 	வ கின்றன.	மற் ம்,
இராமநாத ரம்,	சிவகங்ைக	சமஸ்தான	ஆவணங்கைளப்	ெபா த்த	வைரயில்,
சரியான	பராமரிப் 	இல்லாத	காரணத்தினால்	இவற்றில்	மிகப்	ெப ம்பாலான
பய ள்ள	ஆவணங்கள்	அழிந் 	விட்டன.	அல்ல 	அழிக்கப்பட் 	விட்டன.
ஏைனய	ஆவணங்களில்	கிைடக்கக்	 ய	ெசய்திகள்	வரலாற் க் ப்
பயன்ப வ 	மிக ம்	 ைற .	இந்த	நிைலயில்,	தமிழ்நா 	அர 	ஆவணக்
காப்பகத்தில்	உள்ள	ஆங்கில	கிழக்கிந்திய	 ம்ெபனியார 	ஆவணங்கள்	மட் ேம
அண்ைமக	்காலத்	தமிழக	வரலாற் க் க்	ைக	ெகா த் 	உதவக	் யதாக
உள்ளன.	இதைன	அரிச்சந்திரனின	்வாக் 	என	ஏற் க்	ெகாள்ளலாமா	என	இந்த
ல்	ஆசிரியர்	இ த் ைரப்ப 	எந்த	வைகயி ம்	நியாயமற்றதாகேவ	ெதரிகிற .



காரணம்	 லாசிரிய க் த்	தமிழக	அரசின்	ஆவணக்	காப்பகத்தில்	உள்ள
ஆவணங்களில	்ஒ 	ப திையக்	 டப்	ப த் த்	ெதளி 	ெப வதற்கான
வாய்ப் ம்,	வசதி ம்	கிட்டவில்ைல	என்ேற	ேதான் கிற .	

ேபராசிரியர்	ேக.இராைஜயன்	ேபான்றவர்கள்	ஆங்கில	ஆதிக்கக்	காலத்
தமிழகத்ைதப்	பற்றிப்	பல	 ல்கள்	வைரந் ,	தமிழக	வரலாற்றிற் ப்	ெப ைம
ேசர்த் 	இ க்கிறார்கள்	என்றால்,	அவர 	எ த் க்க க் 	 வ ம்
ஆதாரமாக	அைமந் ள்ளைவ	ெசன்ைன	ஆவணக்	காப்பக	ஆவணங்க ம்,
ஆவணக்	காப்பக	 லக	 ல்க ம்தான	்அவற்றி ம்	கிழக்கிந்தியக்
ம்ெபனியின	்அ வலர்களாக	இ ந்த	ெமக்கன்சி	ேபான்றவர்கள்,	தங்கள

பணியின்	ெபா 	ெசன்ற	ஊர்களில	்கண்டைவகைள ம்	ேகட்டைவகைள ம்,
பிறைரக்	ெகாண் 	வைரயச்	ெசால்லி	ேசகரித் 	ைவத் ள்ள	எ த் ச்	 வ க ம்
ேமஜர்	விபார்ட்,	கர்னல்	ெவல்ஷ்,	ராபர்ட்	ஊர்ேம,	ஆகிய	 ம்ெபனியார 	ரா வத்
தளபதிகள்	அவர்கள்	ேபார்ப்	பணிகைள	ேமற்ெகாண்ட	ெபா ,	அப்ெபா ைதக்
அப்ெபா 	வைரந் 	அ ப்பிய	விவரமான	அறிக்ைககள்,	தளபதி	பானர்ேமன,்
தளபதி	 ல்லர்டன்,	தளபதி	ரீட்,	தளபதி	வில்சன்	ஆகிேயார 	நீண்ட	அறிக்ைககள்,
மற் ம்	 ம்ெபனி	கெலக்டராகப்	பணியாற்றிய	மக்ளாயிட்,	 விங்டன்,	ஹுர்திஸ்,
மன்ேறா	ஆகியவர்கள்	 ம்ெபனித்	தைலைமக் 	அ ப்பிய	க தங்கள்	ஆகியைவ
பதிெனட்டாவ 	 ற்றாண் 	தமிழக	வரலாற்ைற	வைரவதற் ,	இன்றியைமயாத,
தவிர்க்க	 யாத	வரலாற் த்	தடயங்களா ம்.	

இைவ	தவிர,	ெசன்ைனக்	ேகாட்ைடயில்	 ம்ெபனி	கவர்னராகப்	பணியாற்றிய
மக்கர்ட்னி	ேபான்ேறார்	க தங்க ம்	தமிழக	வரலாற்றிற் த்	 ைண	 ரி ம்
ஆவணங்களா ம்.	இந்த	ஆவணங்களில	்கண்ட	வரலாற் ச்	ெசய்திகைள	ஏற்க
ம ப்ப ம்,	இந்த	ஆவணங்கைள	ஆக்கிரமிப்பார்கள 	 ைனந் ைரயாகக்
ெகாண் 	தீண்டத்	தகாதைவயாக	ஒ க்கி	விட் 	வரலா 	எ த	 ைனவ ம்
அரங்கின்றி	வட்டா ய	விந்ைதச்	ெசயலாகத்தான்	அைம ம்.	அத் டன்	இ
நம்ைம	நாேம	ஏமாற்றிக்	ெகாள்வ டன்	மற்றவர்கைள ம்	ஏமாற்ற	 யல்வ ம்
ஆ ம்.	இந்த	ஆவணங்கள்	இல்ைலெயன்றால்	நம 	நாட் ல்	பதிெனட்டாவ
ற்றாண் ல்	 யல் கம்	ெகாண்ட	மக்கள்	கிளர்ச்சிகைள ம்	அைவகைளத்

தைலைம	ஏற் 	நடத்திய	சித்திரங் 	மயிலப்பன்	ேசர்ைவக்காரர்,	மீனங்
கனகசபாபதித்ேதவர்,	 த் க்	க ப்பத்ேதவர்,	ெகாளத் ர்நாகராஜ	மணியக்காரர்,
காடல் 	கீர்த்தி	வீர	 ஞ் 	நாயக்கர்,	ராஜசிங்கமங்கலம்	 மாரத்	ேதவர்,
ஜகந்நாத	ஐயன்,	க தி	சிங்கன்	ெசட் ,	பாஞ்ைச	கட்ட	ெபாம் 	நாயக்கர்,
ஊைமத் ைர,	இராமநாத ரம்	 த் 	இராமலிங்க	ேச பதி,	இன் ம்	ஊர்	ேபர்
ெதரியாத	தியாகிகளான	எத்தைனேயா	ஏகாதிபத்திய	எதிர்ப் 	 ன்ேனா கைள
இனம்	கண் 	இ க்க	 யா .	நாட் ப்பற் டன்	தியாகிகளான	அந்த	வீரத்
தைலவர்கள 	நிைனவிற் 	அஞ்சலி	ெச த்த	இயலாத,	நன்றி	உணர் 	இல்லாத



மக்கள்	என் 	அல்லவா	நம்ைம	எதிர்கால	வரலா 	வைசெமாழி ம்	நிைல	ஏற்பட்
இ க் ம்.	
இப்ெபா 	இந்த	 லாசிரியர 	வரலாற் க் 	 ரணான	வைர	விைனப்
பார்ப்ேபாம்.	

பக்கம்	88	
"மன்னர்	 த் 	வ கநாதர்	காைளயார்	ேகாவில	்காட் க் 	ேவட்ைடயாடச்
ெசன்றார்.	ெபரிய	ராணி	(ேவ நாச்சியார்)	கர்ப்பிணியாக	இ ந்ததால்
ெகால்லங் யில	்தங்கச்	ெசய் ,	மன்னைர ம்	இைளய	ராணிைய ம்	காைளயார்
ேகாவில்	அ ப்பி	ைவத்தனர்."	
பக்கம்	116	
'திண் க்கல்,	வி பாட்சி	ெசல் ம்	ெபா 	ெவள்ளச்சி	பிறக்கேவ	இல்ைல'	
சிவகங்ைக	 ம்மி	அம்மாைனச்	ெசய்திகைளப்	பயன்ப த்தி	இந்த	 லிைன
எ தி	உள்ள	ஆசிரியர்,	இந்த	 லி ள் ம்	ெசால்லாத	ெசய்திகைள	இப்ப
திரித் விட் 	இ க்கிறாேர?	அ 	எப்ப ?	ஒ 	ேவைள	 ர்க்காதாஸ்
எஸ்.ேக.சாமியின்	கண் பி ப் கைள	ஆதாரமாக	ெகாண்டதாக ம்	அ க் றிப்
இல்ைலேய!	
'ெகால்லங் 	தன்னில்	ெபரிய	ராணி	
ண டேன	அங் 	இ ந் 	ெகாண்டாள்"	

(������	117)	
என் 	மட் ம்தான	்அம்மாைன	 றிப்பி கிற .	அவர்	கர்ப்பிணியாக	இ ந்த
விவரம்	அம்மாைனயில்	எங் ம்	இல்ைல.	அைதப்	ேபால	ெவள்ளச்சி	பற்றிய	 றிப் ம்
அந்த	இலக்கியங்களில்	காணப்படவில்ைல.	"ராணியார்	வி ப்பாட்சி	ெசல் ம்
ெபா 	(கி.பி.1772)ல்	கர்ப்பிணியாக	இ ந்தார்.	ெவள்ளச்சி	அப்ெபா
பிறக்கவில்ைல	என்ற	ேப ண்ைம	எந்த	அ ப்பைடயில்	எ ந்த 	என் 	இந்த
ஆசிரியர்	 றிப்பிடப்படவில்ைல.	
இன்ெனா 	நைகப் க் ரிய	விஷயம்.	3.6.1772-ல்	இராமநாத ரம்	ேகாட்ைடையப்
பி த்த	 ம்ெபனியார்	நவாப்பின 	பைடகள்,	சிவகங்ைக	ேநாக்கி	வ வைத
ஒற்றர்கள்	 லம்	அறிந்த	மன்னர்	 த் 	வ கநாதர்	அவர்கள 	பைடெய ப்ைபச்
சமாளிப்பதற் 	காைளயார்	ேகாவில்	காட்டரண்தான	்ெபா த்தமான 	என	
ெசய் 	20.6.1772-க் 	 ன்னதாக	அவர்	எதிர்த்தாக் தல்	ஆயத்தப்	பணிகளில்
ஈ பட் ந்தார்.	21.6.1772-ம்	ேததியன் 	சிவகங்ைகைய	பி த்தப்	பிற
ம்ெபனியார்	இ 	அணிகளாக	ெகால்லங் 	வழியாக ம்,	ேசாழ ரம்

வழியாக ம்	கிழக்ேக	காைளயார்	ேகாவில்	ேநாக்கி	 றப்பட்டனர்	என்ப 	தான்



வரலா .	ஆனால்,	மன்னர்	காைளயார்	ேகாவில்	காட் ல்	ேவட்ைடக்காக
ெசன்றதாக ம்	அப்ெபா 	தி ெரன	 ம்ெபனிப்	பைடகள்	அங் 	மங்கலம்
வழியாக	வந்த 	என் 	அம்மாைனப்	பா கிற 	எவ்வள 	 ரண்பா ?	

மன்னர்	 த் 	வ கநாதர்	இந்தப்	ேபாரில்	சிந்திய	ெசங் தியால	்சிவந்த
மண்ணின்	மாண்ைப	மன்னர 	தியாகத்ைத,	மக்கள 	மனத்தினின் ம்
அகற் வதற்காகத்	திட்டமிட் 	ெதா க்கப்பட்ட	 ரட் 	அம்மாைனயின்	வரிகள்
என்பைதத்தான	்உணர	 கிற .	அதைன	இந்த	 லாசிரிய ம்
வழிெமாழிந் ள்ளார்.	

பக்கம்	92-93	
“கர்ப்பிணியான	ேவ 	நாச்சியாைரக்	காப்பாற் வேத	ம தி வரின	்தைலயாய
கடைமயாயிற் .	

அத் டன்	மன்னர்	 த் 	வ கநாத க் 	ஆண்	வாரி 	இல்லாததால்.	அவரால்
வளர்க்கப்பட் 	வந்த	ெவங்கண்	உைடயனைன ம்	கண்	ேபால	காக்க	ேவண் ய
கடைம	ேவ .	வி பாட்சி	பாைளயக்காரர்	ஆங்கில	ஆதிக்க	எதிர்ப்பாளர்.	எனேவ
ம 	பாண் யர்கள்	அரசிைய	அங் 	அைழத் ச்	ெசல்வ 	சிறந் 	எனக்	க தி
அங் 	ெகாண் 	ேசர்ந்தனர்.”	

கர்ப்பிணியான	ேவ 	நாச்சியார்	என் 	எவ்வித	ஆதார ம்	இல்லாமல	் றிப்பிட்ட
ேபால	இங் ம்	இ 	ெசய்திகள்	எவ்வித	ஆதாரமில்லா 	 றிப்பிடப்ப கின்றன.
சிவகங்ைகச்	சரித்திரக்	 ம்மி ம்	அம்மாைன ம்,	ம தி வர்	ராணி
ேவ நாச்சியாைர	ேம ர்	வழியாக	திண் க்கல்	வி பாட்சிக் 	அைழத் ச்
ெசன்றார்கள்	என்ப 	ஒன் .	ஜூன்	25	ேததி	நைடெபற்ற	ேபாரில்	மன்னர்	 த்
வ கநாத ம்	ஏராளமான	ஆதரவாளர்க ம்	ேபாரில்	ம ந்தனர்.	மன்னர 	விதைவ
ராணி ம்	மக ம்	வி பாட்சிக் 	பிரதானி	தாண்டவராய	பிள்ைளயினால்
அைழத் ச்	ெசல்லப்பட்டனர்.	பின்னர்	மன்னர 	பணியாட்களான	ம தி வ ம்
அங் 	ேபாய்ச்	ேசர்ந்தனர்	என்ப 	மற்ெறான் .	 ம்ெபனியார 	ஆவணங்கள்
ஆதாரத்தில்	ம ைர	வரலா 	வைரந்த	ேபராசிரியர்	ேக.ராைஜயன்	இதைன
உ திப்ப த்தி ள்ளார்.	
இப்ெபா 	ராணியார்	வி பாட்சி	ேபாய்ச்	ேசர்ந்த 	பற்றி	ஜூைல	1772-ல்
ெசன்ைனக	்ேகாட்ைடயில்	நைடெபற்ற	 ம்ெபனி	ஆ நர 	 ட்டத்தில்
ெதரிவிக்கப்பட்ட	இந்தச்	ெசய்திகைளக்	ெகாண்ட	ஆவணத்ைத	ஏற் க்
ெகாள்வதா?	அல்ல 	இந்த	நிகழ்ச்சி	நைடெபற் 	ஆ பத் 	எட்
ஆண் க க் ப்	பிற 	(கி.பி.1840)	பாடப்	ெபற்ற	சிவகங்ைக	அம்மாைன,	மற் ம்
அதற் ப்	பிற 	நாற்பத் 	இரண் 	ஆண் க க் ப்	பின்னர்	(கி.பி.1882)-ல்
பாடப்ெபற்ற	 ம்மியின்	வரிகைள	உண்ைமெயனக்	ெகாள்வதா?	 லாசிரியர்
அம்மாைன ம்	 ம்மிைய ம்தான்	அரிச்சந்திர	வாக்காக	ெகாண் ப்ப 	எப்ப



ெபா ந் ம்?	
ேம ம்	 ம்மி ம்	அம்மாைன ம்	ஓரிடத்தில்	 ட	வி பாட்சி	ெசல் ம்	ெபா
கர்ப்பிணியாக	இ ந்தார்	என்ேறா	அல்ல 	வி பாட்சியில்	இ ந்த	ெபா 	ெபண்
மகவிைன	(ெவள்ளச்சிைய)	பிரசவித்தார்	என்ேறா	 றிப்பிடாதி க் ம்ெபா ,
லாசிரியர 	 கக்	காண்டத்தில்	இந்த	 ைமக்	கற்பைன	இடம்	ெபறச்

ெசய்யப்பட் யி ப்பதின்	ேநாக்கம்	என்னேவா?	இ 	சம்பந்தமாக	சிவகங்ைகச்
சீைம	 லாசிரிய க் 	 ழப்பம்	என் 	 றிப்பி ம்.	இந்த	 லாசிரியர
எ த் க்களி ம்	ெதளி 	காணப்படவில்ைல.	இவ க் த்தான	் ழப்பம்
விந் ள்ள .	

பக்கம்	137-138	
தளபதி	 ல்லர்ட் ன்	அறிக்ைகயில்,	"ம தி வ டன	்இைளய	ராஜா ம்	காைளயார்
ேகாவில்	காட் ற் 	ஓ னர்	என்ற	ெசய்திக் 	விளக்கம்	ெசய் ள்ள	 லாசிரியர்,
ல்லர்ட்டன்	 றிப்பி கின்ற	இைளயராஜா,	நா ேகாட்ைட	 ம்பத்ைதச்	ேசர்ந்த
ெவங்கண்	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர்	என் ம்,	வி பாட்சிக் 	ெசல் ம்	ெபா ,
இந்தச்	சி வ க் 	ெபண்	ேவடமிட் 	அைழத் ச்	ெசன் 	கண்	ேபால்	காத்
வந்தனர்	என் ம்	வைரந் ள்ளார்.	
இதற் ம்	எந்த	ஆதார ம்	இல்ைல.	அப்ப யானால்	இந்தச்	ெசய்தி ம்
அரிச்சந்திரன 	வாக்காகிய	சிவகங்ைக	அம்மாைன.	 ம்மியில்	 றிப்பிடப்பட்
இ க்கிறதா?	இல்ைலேய	ேவ 	ேபராசிரியர்	கதிர்ேவ ?	ேபராசிரியர்
ேக.ராைஜயன்	 றிப்பிட் 	இ க்கின்றனரா?	இல்ைலேய.	இந்த	 லாசிரியர
அ க் றிப் 	ஒன் ம்	இல்ைலேய.	அப்ப யானால	்இ ம்	 லாசிரியர
கண் பி ப்பா?	அல்ல 	கற்பைனயா?	நதி லம்,	ரிஷி லம்	பார்க்கக் டா
என்றா ம்	நமக் க	்கிைடத் ள்ள	ஆவணங்கைளப்	பார்ப்ேபாம்.	நா ேகாட்ைட
ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர 	ெகா 	வழி	(இைணப் 	ெகா க்கப்பட் க்கிற )	எப்ப
ேவங்கன்	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர்	நா ேகாட்ைட	வழியினர்	அல்ல.	அ த்த
ஆவணம்	அறந்தாங்கிக்	காட் ல்	தைலமைற 	வாழ்க்ைகயில்	இ ந்த
பைடமாத் ார்	ெகளரி	வல்லப	உைடயாத்	ேதவர்	 க்ேகாட்ைட	ெரசிெடண்ட்
பிளாக்பர் க் ,	ெரளத்திரி	ஆண் ,	ைவகாசி	மாதம்	27-ம்	ேததி	ஒப்பமிட்ட
க தம்	கீேழ	ெகா க்கப்பட் ள்ள .	அதைன	இப்ெபா 	பார்ப்ேபாம்.	

".....	சிவகங்ைக	மன்ன க் 	ெந ங்கிய	உறவினர்	என்ற	 ைறயில்	மன்னர்
த் வ கநாதர்,	தம 	ெபண்ைண	எனக் 	தி மணம்	ெசய்ய	நிச்சயம்	ெசய் ,

என்ைன	அவர 	வாரிசாக ம்	நியமனம்	ெசய்தார்.	காைளயார்	ேகாவில்	ேபாரில்
த் 	வ கநாதர்	ம ந்த டன்	ெபரிய	ராணி டன்	நா ம்	ஓ ப்ேபாய்	ைஹதர்

அலியின்	சீைமயில்	தஞ்சம்	 ந்ேதாம்.	பின்னர்	என்ைன	அவர்கள்	(பிரதானிகள்)
வரவைழத் ,	காைளயார்	ேகாவிலில,்	 க்கியமான	 மக்கள்	மற் ம்	பிரதான



நாட் 	தைலவர்கள்	(ேசர்ைவக்காரர்கள்)	 ன்னிைலயில்,	ஏைனய
பார்ைவயாளர்கள்	மத்தியில்	என்ைன	சிம்மாசனத்தில்	அமரச்	ெசய் 	என
அதிகாரத்ைத	அங்கீகரிக் ம்	 ைறயாக	 ப்பிய	கரங்க டன்	என்	 ன்னர்
ெதண்டனிட்டனர்.	இந்த	நிகழ்ச்சிக் 	நான் 	மாதங்கள்	கழித்த	பின்னர்
எனக் ம்	ம தி வ க் மிைடயில்	க த் 	ேவ பா கள்	எ ந்தன.	தி ெரன்
அவர்கள்	என்ைன ம்	என 	நண்பர்கைள ம்	ைக 	ெசய் 	சிைறயிலிட்டனர்.
எனக் 	தி மணம்	ெசய்ய	நிச்சயம்	ெசய்யப்பட் 	இ ந்த	ெபண்ைண
(சிவகங்ைக	இளவரசிைய)	எந்த	வைகயி ம்	எங்க க் ச்	ெசாந்தமில்லாத,
த தியில்லாத	சக்கந்தி	மறவர்	ஒ வ க் 	தி மணம்	ெசய் 	ைவத்தனர்.	சிறி
காலத்தில்	அந்தப்	ெபண்	இறந்த டன்,	அவர்கள்	 ைறேய	தங்கள 	ெபண்களில்
ஒ வைர	அவ க் 	மணம்	 ரிந்த 	அவர 	அதிகாரத்ைத	ஓரள
மதித்தவர்களாக,	அவர்கேள	 ன்ைனப்	ேபால்ஆட்சி	ெசய்தனர்.	பிற 	அவர்கள்
என்ைனக்	ெகான் 	வி வதற் 	 	ெசய்தார்கள்.	அதிர்ஷ்டவசமாக
அங்கியி ந் 	தப்பி	ஓ வந் 	கடந்த	ஏெழட் 	ஆண் களாக	அறந்தாங்கியில்
வாழ்ந் 	வ கிேறன்."	

இந்த	மடலின்	வாசகத்திலி ந் 	சின்ன	ராஜா,	ேவங்கண்	ெபரிய	உைடயாத்ேதவர்
அல்ல.	அவர்	பைடமாத் ர்	ெகளரி	வல்லப	ஒய்யாத்	ேதவர்	என்ப ம்	ேவங்கண்
வி பாட்சி	ெசன்ற 	பற்றி	ஆசிரியர்	 றிப்பிட் ப்ப 	அவர 	ெசாந்த	கற்பைன
என்ப ம்	 லனாகிற .	
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".... ல்ைல ரில்	பிறந் .	ராணி	அகிலாண்ேட வரி	நாச்சியா டன்	இராமநாத ரம்
விட் 	சிவகங்ைகக் 	அைமச்சராக	வந் ,	வாழ்நாெளல்லாம்	சிவகங்ைகயின்
வளர்ச்சிக் த்	ெதால்ைலகள்	ஏற்ற	அவர்.	வி பாட்சியில்	மைறந்தார்.'	
அகிலாண்ேட வரி	நாச்சியாைரத்	தி மணம்	ெசய்த	சசிவர்ண	ெபரிய	உைடயாத்
ேதவர்,	நா ேகாட்ைட	தி ம் ம்	ெபா ,	அவ க் 	உதவியாக	இ ப்பதற்
ேச பதி	மன்னர்தாண்டவராய	பிள்ைளைய ம்	அ ப்பி	ைவத்தார்	என்ற
சிவகங்ைக	அம்மாைனயின்	ெசய்திைய	அரிச்சந்திர	வாக்காகக்	க தி
லாசிரியர்	ேமேல	கண்டவா 	 றிப்பிட் ள்ளார்.	பிரதானி	தாண்டவராயபிள்ைள

இராமநாத ரம்	ேச பதி	மன்னர 	பணியில்	இ ந் 	அகிலாண்ேட வரி
நாச்சியா டன்	சிவகங்ைக	வந்த 	உண்ைமதானா	என்பைதப்	பார்ப்ேபாம்.	

பிரதானி	தாண்டவராயபிள்ைள	மீ 	 ழந்ைதக்	கவிராயர்	என்பவர்	மான்வி 	
என்ற	சிற்றிலக்கியெமான்ைறப்	பா ள்ளார்.	(டாக்டர்	உ.ேவ.சாமிநாைதயர்	பதிப் .
1954)	இதில்	பாட் ைடத்	தைலவைனப்	ேபாற்றப்ப ம்	தசாங்கத்தில்	
"....	விரிந்த	மணிக்
ட ம்	ேமல்வீ ம்	ேகா ர ம்	மாம ம்	



மாட ம்	ேசர்	ெதன் ல்ைல	நகரான்.”	(கன்னி.88)	
என	தாண்டவராய	பிள்ைளயின்	ஊைரக்	கவிராயர்	 றிப்பி கிறார்.	ேம ம்	இந்த
லின்	பதிப் ைரயில்	டாக்டர்	உ.ேவ.	சாமிநாைதய்யர்	அவர்கள்	"இன்ைறக் 	230

வ டர்க க் 	 ன்னர்	(கி.பி.1725-ல்)	கார்	காத்த	ேவளாளர்	 லத்தில்
காத்தவராய	பிள்ைள	என்பவ க் ப்	 தல்வராகப்	பிறந்தார்.
(தாண்டவராயபிள்ைள)	இவ ைடய	ஊர்	 ல்ைல ர்	என்ப .	இவ ைடய
பரம்பைரயினர்	கணக்ெக ம்	உத்திேயாக ைடயவர்கள்'	என் ம்
றிப்பி கிறார்.	

வ வாய்த் ைற	ஆவணங்கைளப்	பரிசீலைன	ெசய்ததில்	 ல்ைல ர்	என்ப
சிவகங்ைக	வட்டம்	அரளிக்	ேகாட்ைடப்	ப தியில்	உள்ள	 ல்ைலக்	 ளம்	என்ற
இனாம்	கிராமம்	என்ப 	ெதரிய	வ கிற .	கள	ஆய்வின்	ெபா 	அரளிக்
ேகாட்ைடயில்	இன் ம்	பிரதானி	தாண்டவராய	பிள்ைளயின்	வழியினர்	இ ந்
வ வ ம்	ெதரிய	வந்த .	அத் டன்,	அவர்களில்	ஒ வரான	தி .	இராமச்சந்திர
பிள்ைள	என்பவர்	(தற்ெபா 	ெசன்ைனயில்	இ ப்பவர்)	வசம்	ஒ 	ெசப்ேப ம்
இ ப்ப 	ெதரிய	வந்த .	இந்த	ெசப்ேபட் ன்ப
(இைணப்பில	்ெகா க்கப்பட் ள்ள .)	இதில்	கண் ள்ள	வாசகத்தின்ப 	பிரதானி
தாண்டவராய	பிள்ைளயின்	தகப்பனார்	காத்தவராயபிள்ைள	நா ேகாட்ைட	ெபரிய
உைடயாத்	ேதவர 	பணியில்	இ ந்தவர்	என்ப ம்,	அவர 	பணியின்	ெதாடர்பாக
அர 	நிைலயிட்ட	சசிவர்ணப்	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர்	தாண்டவராய	பிள்ைளைய
கி.பி.1747-ல்	தம 	அர ப்	பணியில்	நியமனம்	ெசய்தார்	என்ப ம்	அந்தச்
ெசப்ேபட் ல்	இடம்	ெபற் ள்ள .	

இத்தைகய	உண்ைமச்	ெசய்தி ம்	ஆவண ம்	இலக்கியச்	சான் ம்	 ல்ைல ர்
தாண்டவராய	பிள்ைளையப்	பற்றிய	ெசய்திகைளத்	த ம்ெபா 	அம்மாைன
ஆசிரியர 	பாடல்	வரிகள்	உண்ைமக் 	 றம்பான	கற்பைன	என்ப ம்	அதைன
ம 	பாண் ய	மன்னர்	 லாசிரியர்	ேவலிக் 	ஒணான்	சாட்சி	என	வழிெமாழிந்
வைரந் 	இ ப்ப 	சரித்திரப்	 ரட் 	என்பைதத்	தவிர	ேவ 	என்னவாக	இ க்க

ம்?	அத் டன்	இந்த	ெபாய்யான	ெசய்தி	பாண் யன்	தன்	மகைனச்
ேசாழ க் 	தி மணம்	ெசய் 	தன 	அைவப்	 லவர்	 கேழந்திைய ம்
ேசாழநாட் ற் 	அ ப்பி	ைவத்தார்	என்ற	பாட் 	கைதைய ம்	நிைன ட் வதாக
உள்ள .	
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'...தனக் 	கிட்டேவண் ய	ஆட்சிையக்	 ட	நாட் 	நலன்	க தி	ம
பாண் யர்க க் 	விட் க்	ெகா த்தார்.	(ேவங்கண்	ெபரிய	உைடயார்)	
லாசிரியர்	இவ்விதம்	 றிப்பிட் ப்ப 	அவர்	 லில்	 ன்ேன
றிப்பிட் ப்பதற் 	 ரணாக	இந்த	வாசகம்	அைமந் ள்ள .	1780	ஜூைல

மாதத்தில்	சிவகங்ைகைய	மீட்ட	சில	நாட்களில்	ராணி	ேவ நாச்சியார்	அவர்கள்
தம 	ஆட்சிைய,	சிவகங்ைகச்	சீைமைய	ம தி வரிடம்	ஒப்பைடத் 	விட்டார்
என் 	வைரந் ள்ளார்.	(பார்க்க:	ம 	பாண் யர்	மன்னர்,	பக்கம்	120/293)
அ த் ,	பக்கம்	286-ல்	" ல்லர்டன்	தன்	பைடெய ப்பின்	ெபா 	அவர்கள்
ராஜாக்களாக	விளங்கியைதக்	கண் 	எ தியைத	 றிப்பிட் 	இ க்கிறார்.	(ஒ
நாட் ற் 	ராஜா	என் 	ஒ வர்தாேன	ஒ 	சமயத்தில்	இ க்க	 ம்	என்
வாசகர்கள்	ேகட் 	விடாதீர்கள்.)	

மற் ம்,	ெபரிய	ம 	ேசர்ைவக்காரர்	ராணி	ேவ 	நாச்சியாைர	ம மணம்	ெசய்
ெகாண்டதன்	 லம்	(பார்க்க:	ம 	பாண் யர்	மன்னர்	பக்கம்:	116-120)
சிவகங்ைகத்	தன்னரசின்	ம டம்	 ய	மன்னர்	ஆகி	விட்ட்னர்	என் ம்
றிப்பிட் ள்ளார்.	இைவ	எல்லாம்	நிகழ்ந்த 	கி.பி.1780-ல்.	இவ்விதம்

இைறயாண்ைம	ெபற்ற	'அந்த	மன்னர்க க் "	ேவங்கன்	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர்
கி.பி.1783-ல்	ராணி	ேவ நாச்சியார 	மகள்	ெவள்ளச்சிைய	மணந்தவ க் ,
ஆட்சி ரிைம	எப்ப 	ஏற்பட்ட ?	அவர்	எப்ப 	அதைன	ஏன்விட் க்	ெகா த்தார்?
ரண்பாடாக	அல்லவா	ஆசிரியர்	 ற் 	அைமந் ள்ள .	ஏன்	இந்த	 ழப்பம்?	
ப்	 ணிக்காைய	ஒ 	தட் ச்ேசாற்றில்	அ க்கி	மைறப்ப 	என்றால்	இயலாத

காரியம்தான்.	அப்ெபா 	 ழப்ப ம்	மயக்க ம்	ஏற்ப வ 	இயல் .	கி.பி.1780
ஜூைல	மாதம்	 தல்	கி.பி.1789	நவம்பர்	வைர	ராணி	ேவ 	நாச்சியார்
சிவகங்ைகயின்	ராணியாக ம்	கி.பி.1789	 சம்பர்	 தல்	கி.பி.1801	ெசப்டம்பர்
வைர	சக்கந்தி	ேவங்கன்	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர்	சிவகங்ைக	மன்னராக ம்
இ ந்தனர்	என்பதற்கான	ஆவணங்கள்	சிவகங்ைக	ேதவஸ்தானத்தி ம்,
ெசன்ைன	தமிழ்நா 	அர 	ஆவணக்	காப்பகத்தி ம்	ஏராளமாக	இ க் ம்
ெபா ,	இைவகைளெயல்லாம்	மைறத் 	ஒ 	 திய	சரித்திரப்	 ரட்ைட	நிைல
நி த் வ 	எளிதான	ெசயல்	அல்லேவ!	
இவ்விதம்	சக்கந்தி	உைடயாத்	ேதவரவர்கள்	சிவகங்ைகயின்	இளவரசி	ெவள்ளச்சி
நாச்சியாைர	மணந் 	கி.பி.1790-1801	வைர	சிவகங்ைக	மன்னராக	இ ந்த
பாவத்திற்காகத்தாேன	அவைர,	 ம்ெபனியார்	விட் 	ைவக்கவில்ைல.	மேலஷியத்
தீபகற்பத்தில்	உள்ள	பினாங்	தீவிற் 	நா 	கடத்தி	அங்ேகேய	19.9.1802-ல்
மரணமைட ம்	 ர்பாக்கிய	நிைலைய	அவ க் 	ஏற்ப த்தினர்.	ேம ம்	ேவங்கண்
ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர்	சிவகங்ைக	மன்னராக	இ ந்த	காரணத்தினால்	தாேன,
ெவள்ளச்சி	நாச்சியார்	கி.பி.	1793-ல்	இறந்த	பிற 	பிரதானி	ெபரிய	ம



ேசர்ைவக்காரர்	தம 	மகைள	ேவங்கன்	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவ க் 	இரண்டாவ
தாரமாக	மணம்	ெசய் 	ைவத்தார்.	இந்தச்	ெசய்தி	இந்த	 லில்	 றிப்பிடப்	படாமல்
வி பட் 	இ ப்ப 	இத்தைகயெதா 	உள்ேநாக்கம்	ெகாண்ட 	ேபா ம்.	
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'...	ேவங்கன்	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவைர	அரசராக் வெதன் ம்,	 ன் 	லட்சம்
பாய்	ேபஷ் ஷ்	ெதாைகெயன் ம்.	ம தி வர்	அைமச்சர்களாக	இ ப்பர்	என் ம்

அந்த	சமரச	உடன்பா 	 கிற .	ெசயல்படாமல்	நின் 	ேபான	உடன்பா 	இ .
ம 	பாண் யர்கள்	ெதாடர்ந் 	மன்னர்களாக	இ ந்தனர்.'	
லாசிரியர 	ஆைசப்ப 	"ம 	பாண் யர்கள்	ெதாடர்ந் 	மன்னர்களாக

இ ந்தனர்.	(அதாவ 	ஜூைல	1780	 தல்	1801	வைர	ம 	சேகாதரர்கள்
இ வ ம்	சிவகங்ைகச்	சீைம	மன்னர்கள்)	என்பைத	இங் 	வாதத்திற்காக
ஏற் க்ெகாண் 	அந்த	வாதத்தின்	ம பக்கத்ைதச்	சற் 	உற் 	ேநாக் ேவாம்.	
ெபா வாக	மன்னர்கள்	தங்கள்	ஆட்சிக்	காலத்தில்,	தங்கள 	சாதைனகள்	-
அறப்பணிகள்,	அறக்ெகாைடகள்,	தி ப்பணிகைள,	கல்லி ம்	ெசம்பி ம்	ெவட்
ைவப்ப 	மர .	சிவகங்ைக	மன்னர்க ம்	அவ்விதேம	கல்ெவட் க்களில்
ெசப்ேப களில்	பதி 	ெசய் 	உள்ளனர்.	இத்தைகய	சிவகங்ைக	ஆவணங்கள்
கி.பி.1733	 தல்	அதாவ 	மன்னர்	அர 	நிைலயிட்ட	சசிவர்ணப்	ெபரிய	உைடயாத்
ேதவர்	காலம்	 தல்,	மன்னர்	 த் 	வ கநாதப்	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர்,	ஏன்
கி.பி.1780	 தல்	1789	வைர	ராணியாக	இ ந்த	அரசி	ேவ 	நாச்சியார்,	அவைர
அ த் 	கி.பி.1790	 தல்	கி.பி.1801	வைர	சிவகங்ைக	மன்னராக	இ ந்த	 த்
விைசய	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர்	(சக்கந்தி	ேவங்கன்	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர்)
ஆகிேயார்	தங்கள 	ெபயரில்	' ளந்ைத	நகராதிபன்'	'ெதாண் யந் ைறக்
காவலன்'	'அர 	நிைலயிட்ட"	என்ற	வி ப்	ெபயர்க டன்	பல	அறக்ெகாைடகைள
வழங்கி ள்ளனர்.	அவற்றில்	சிலவற்ைற	இந்த	 லின்	ேவ 	பக்கங்களில்
றிப்பிட் ள்ேளாம்.	ம 	பாண் யர்கள்	மன்னர்களாக	இ ந்ததாகக்

ெகாள்ளப்ப ம்	கி.பி.1780-1801	வைரயான	கால	கட்டத்தில்	 ட	ராணி	ேவ
நாச்சியா ம்,	மன்னர்	விைசய	ர நாதப்	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவ ம்	வழங்கிய
அறக்ெகாைடகள்	உள்ளன.	(அைவகளில்	சில	ெசப்ேப களின்	நகல்கள்	இந் லில்
ெகா க்கப்பட் ள்ளன.	இந்த	அறக்	ெகாைடகள்	ஆட்சியில்	இல்லாத
மன்னர்களால்	( லாசிரியர 	க த் ப்ப )	எப்ப 	வழங்கி	இ க்க	 ம்?	இந்த
அ ப்பைடச்	சான் கைள ம்	ஒ க்கி	ைவத் 	வி ேவாம்.	கி.பி.1780	ஜூைல
தல்	ெதாடர்ந் 	சிவகங்ைக	மன்னர்களாக	இ ந்த	ம தி வர்

அறக்ெகாைடக க்கான	ஆவணங்கைள	வழங்கியி க்கின்றார்களா	என்பைத
பரிசீலிப்ேபாம்.	இேதா	 ன் 	ெசப் ப்	பட்டயங்கள்	உள்ளனேவ!	மன்னர்கள்	ம
பாண் யர்	அளித்தைவ.	'ேதசிய	ஆவணங்களான	-	ெதால்லியல்	சான் கள்	என்



ம 	பாண் ய	மன்னர்	 லின்	பக்கம்	678-688-லில்	 லாசிரியர்	ெகா த்
இ க்கின்றார்	அல்லவா?	சரி	அைவகைள ம்	பரிசீலிப்ேபாம்.	
��������������
1.	தஞ்சாக் ர்	ஒைலச்சாசனம்	கி.பி.1784-ல்	வைரயப்பட்ட .	'அர 	நிைலயிட்ட
விசய	ெர நாத	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவரவர்க க் ப்	 ண்ணியமாக	'ராயமானிய
ெபரிய	ம 	ேசர்ைவக்காரர்	அவர்க ம்'	(வரிகள்	3-4)	என் 	மட் ம்தான்
வைரயப்பட் ள்ள .	

2.	 ன்றக் 	ஒைலச்சாசனம்	 ன் ம்	கி.பி.1790-ம்	வைரயப்ெபற்றன.
அைவகளில்	'சிவகங்ைகச்	சீைம	ஆதீன	கர்த்தா	ெபரிய	ம 	ேசர்ைவக்காரர்'
என் 	மட் ம்தான்	 றிப்பிடப்பட் ள்ள .	ெசப்ேப கள்	
1.	 ர்	சத்திர	ெசப்ேப 	கி.பி.1795-ல்	வழங்கப்பட்ட 	(ம.பா.ம.	பக்கம்	680-
681-ல்)	இந்தப்பட்டயத்தின்	வரிகள்.19-21ல்	' ர்ம 	அர 	நிைலயிட்ட	விைசய
ர நாதப்	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவரவர்கள்	பிரிதிவி	ராச்சியம்	பரிபாலனம்	பண்ணி
அ ளா	நின்ற	சாலிவாகன	சாகத்தம்	1716....'	

"ேச 	மார்க்கத்தில்	பிரதானி	ம 	ேசர்ைவக்காரர்	 ர்	சத்திரம்
அன்னதானத்திற் ....'	வைரயப்பட் ள்ள .	

����	����	��������
இந்த	ெசப்ேபட்ைட	இந்த	 லாசிரியர்	1991-ல்	நைடெபற்ற	ெதால்லியல்	 ைற
அஞ்சல்	வழிக்	க த்தரங்கிற் 	தம 	நீண்ட	விளக்கத் டன்	அ ப்பி	ைவத்தார்.
அந்தக்	க த்தரங்க	தைலைமப்	ெபா ப்பில்	அப்ெபா 	இ ந்த	நான்	வைரந்த
அேத	தைலைம	உைரைய	(ஏற்கனேவ	அச்சில்	வந்தைத)	இப்ெபா 	இங்
ெகா த் 	இ க்கிேறன்.	இந்தச்	ெசப்ேப 	ேபாலியான 	என்பைத	ெதரிவித் க்
ெகாள்கிேறன்!	

கல்ேபால்	எ த் 	என்ற	பைழய	வழக்ைக	ஒட் 	கல்லி ம்	ெசப்பி ம்	ெவட்
வித்தனர்.	'அர 	ஆைணகள்,	அறக்ெகாைடகள்,	மறச்ெசயல்கள்	பற்றிய
ெசய்திகைள	'சந்திர	ஆதித்த	காவலர்	வைர	சாட்சி	பகர்வதற்காக	ெசப்ேப களில்
அைமத்தனர்.	ெபா வாக,	கல்ெவட் க்கைள	ேபான் 	ெசப்ேப க ம்,	மங்கலச்
ெசால் டன்	 வங்கி,	ஆண் ,	திங்கள்,	நாள்,	வழங்கப்ப வதின்	ேநாக்கம்,
பட்டயத்ைத	வைரந்தவர்,	காப் நிைல	என்ற	ப திக டன்	ெபாறிக்கப்ப வ
வழக்கம்.[1]	ஆனால்	இந்த	ெசப்ேபட் ல்	அந்த	ப ப் கள்	காணப்படவில்ைல.
அைவக க் 	மாறாக	'சாலிவாகன	சகாப்தம்	125க் 	ேமல்	நிைலயான	கானப்ேபர்
என்கிற"	ெதாட டன்	 வங்கி	அந்த	ஊரின்	பழைமைய	அ தியிட் 	ெசால்கிற .
அந்த	ஊர்	பற்றிய	இத்த 	ெதான்ைமக் 	உ தியான	காலவரம் 	எப்ப 	நிர்ணயம்
ெசய்யப்பட்ட 	என்ப 	 ரியவில்ைல.	 றப்பாடல்	ஒன்றில்	இந்த	ஊர்
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றிப்பிடப்ப வதால்	சங்க	காலத் க் 	 ன்னர் ட	இந்த	ஊர்நிைலத்
இ ந்தி க்கலாம்.	ெசப்ேபட் ன்	20வ 	வரியில்	'1800	வ ஷம்'	என்ற
ெசாற்ெறாடர்	இ ப்பதினால்	இந்த	ெசப்ேப 	கி.பி.1800க் 	பின்னர்
வைரயப்பட் க்க	ேவண் ம்	என்ற	உண்ைம	உ திப த்த	ேவண் யி க்கிற .
அத் டன்	ெவள்ைள	ம 	ேசர்ைவக்காரர்	உத்தரவின்ப 	(வரி	26)	'தளவாய்
ைநனப்பன்[2]	ேசர்ைவக்காரரால்	ெசப்ேப 	வழங்கப்பட்டதாக	ெதரிகிற .	இந்த
ெசப்ேபட் ல்	கண்ட	சிறப்பிைனப்	ெப பவர்	ெவள்ைள	ம 	ேசர்ைவக்காரரின்
ைமத் னர்	மகனாக	இ க் ம்ெபா 	இதைன	ஏன்	ெவள்ைள	ம
ேசர்ைவக்காரேர	வழங்கவில்ைல	என்ற	வினா ம்	எ கிற .	ேம ம்	ம
பாண் யர்கள்	சிவகங்ைக	சீைமயில்	பிரதானிகளாகத்தான்	பணி ரிந் 	வந்தனேர
ஒழிய	ஆட்சியாளர்களாக	(அரசராக)	அல்ல,	பிரதானி	பதவி	என்ப 	அன்ைறய
நாளில்	அைமச்சர்,	தளவாய்	என்ற	இ ெப ம்	ெபா ப் க்கைள	இ ெப ம்
ெபா ப் க்கைள	ெகாண்டதா ம்.	ம பாண் யர்கள்	கி.பி.1789	வைர
சிவகங்ைக	அரசி	ேவ நாச்சியார 	பணியி ம்,	பின்னர்	சிவகங்ைக	மன்னர்
ேவங்கன்	ெபரிய	உைடயார்	ேதவர 	பணியி ம்	தளவாயாக	இ க் ம்ெபா
அவ க் 	மற் ெமா 	தளவாய்	ைநனப்பன்ேசர்ைவ	எப்ப 	அமர்த்தப்பட்டார்
என்ப ம்	 ரியவில்ைல.	அர 	ஆைணப்பதி களில்	தளவாய்	ைநனப்பன்	ேசர்ைவ
ெபயர்	காணப்படவில்ைல.	அதாவ 	காைளயார்	ேகாவில்	ேபாரின்ெபா ம்
அல்ல 	ேபா க் ப்	பின்னர்	பி க்கப்பட்டவர்கள்,	 க்கிலிடப்பட்டவர்கள்,	நா
கடத்தப்பட்டவர்கள்	என்ற	இனங்கள்	எதி ம்	அவர்	ெபயர்	காணப்படவில்ைல.	
இந்த	ெசப்ேப 	இன் ம்	சில	ஐயப்பா கைள ம்	எ ப் கின்ற .	வரி	11/12-ல்
'சி வயல்	ஜமீன்தார்	ெவள்ைளம 	ேசர்ைவக்காரர்'	என	 றிப்பி கிற .
சி வயலில்	சின்ன	ம ம்,	அவர 	 ம்பத்தின ம்	 யி ந்தவேர	ஒழிய
ஜமீன்தாராக	அன் 	அவர்கள்	வாழவில்ைல.	ஜமீன்தார்	என்ற	ெசால்	சிவகங்ைக
சீைம	வரலாற் க் 	 திய .	சிவகங்ைக	மன்னர்	ேவங்கன்	ெபரிய	உைடயார்
ேதவ க் 	எதிராக	பைடமாத் ர்	ஒய்யாத்ேதவைர	பரங்கிகள்	ேசாழ ரத்தில்
ைவத் 	சிவகங்ைக	ஜமீன்தார்	என	 தல் ைறயாக	சிவகங்ைக	சீைம

வதற் ேம	நியமனம்	ெசய் 	அறிவிப் 	ெசய்தனர்.[3]ஆதலால்	அந்த	நிகழ்ச்சி
ன்ன ம்	பின்ன ம்	 ம்ெபனியாரால்	அங்கீகரிக்கப்பட் 	சி வயல்	ஜமீன்

இ ந்த 	கிைடயா .	

வரி	18-ல்	'ம ைர	ஜில்லா	என்ற	ெசால்	காணப்ப கிற .	சீைம	என்ற	ெசால்தான்
அப்ேபா 	வழக்கில்	இ ந்த .	அத் டன்	வி பாட்சி,	திண் க்கல்	கெலக்டர
அதிகாரத்திற் 	உட்பட்ட	திண் க்கல்	சீைமயில்தான்	இ ந்த .	ம ைர
ஜில்லாவில்	அல்ல.	'ேதாப்பாபணம்	1500	கட் 	 த் 	அபிமானிச் '	என	வரி	27-ல்
றிக்கப்பட் ள்ள .	ேதாப்பாபனம்	என்ப 	நாணய	வைக	அல்ல.

வ கபாைளயக்காரர்கள்	அவர்கள்	ெச த்தி	வந்த	கப்பத்	ெதாைகைய
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ெப ம்பா ம்	ேதாப்பாபணாம்	என்ேற	வழங்கி	வந்தனர்.	ஆதலால்	ெவள்ைள	ம
ேசர்ைவக்காரர்.தம 	ைமத் னர்	மகன்	வீரபாண் ய க் 	அன்பளிப்பாக	வழங்கி
சிறப் 	ெசய்தி ந்தால்,	அந்தப்	பணம்	அப்ெபா 	சிவகங்ைக	சீைமயில்
ெசலாவணியில்	இ ந்த	ஸ்டார்	பக்ேகாடா	அல்ல 	 ளிச்சக்கரம்	அல்ல 	ேபாட்ேடா
ேநாேவா	பக்ேகாடா	-	இைவகளில்	ஏதாவ 	ஒ 	வைக	நாணயத்தில்	தான்
ெகா த்தி க்க	ேவண் ம்.[4]	அதற் 	மாறாக	ேதாப்பா	பணத்ைத	ெகா த்
அபிமானிச்சதாக	 றிப்பிட் 	இ ப்ப 	ெபா த்தமற்றதாக	உள்ள .	

வி பாச்சி	பாைளயக்காரராக	கி.பி.1762	 தல்	181	வைர	இ ந்தவர்	தி மைல
ப்பல்	சின்னப்ப	நாயக்கர்.	(19வ 	பட்டத் க்காரர்)	என்பைத	பாைளயபட்

வமிசாவழி	 றிப்பி கிற [5]	 ம்பினியாரின்	ஆவணங்க ம்	இந்த
பாைளயக்காரைர	ேகாபால	நாயக்கர்	என	 றித் ள்ளன.	ஆனால்	இந்த	ெசப்ேப ,
அந்த	பாைளயக்காரைர	'கஜ தி’	என	(வரி	19)	 றிப்பிட் ப்ப 	வரலாற் க்
ரணாக	உள்ள .	

ேம ம்,	வரிகள்	20-24ல்	1800-ம்	வ ம்	கம்பளத்தார்	நாயக்கன்	வசம்
ெபான்ைனயம்மா,	ெவள்ைளயம்மா	நாமாச்சியம்மாள்,	ேவைலக்கா	ஆகியவர்கள்
'கனம்	ெபா ந்திய	 ம்பினியான்	 ைர	ைக 	ெசய் 	கடாட்சம்	வ ம்ப
ெசான்னதின்	ேபரில்	-	ேமற்ப யாளர்கைள	மீட் 	வந்ததற்காக"	என்ற	வாசகம்
காணப்ப கிற .	இதில்	அடங்கிய	ெசய்தி	அந்த	நான் 	ெபண்கைள ம்
ம்ெபனியார்	வி ப்பப்ப 	வி பாட்சியில்	இ ந் 	ைகப்பற்றி	வரப்ெபற்ற

என்ப தான்.	ஆனால்	தி மேனாகரன்	'மீட் '	என்ற	வார்த்ைதயிைனக்	ெகாண்
ம்பினியாரினால்	வி பாட்சி	அரண்மைனயில்	இ ந்த	அந்த	ெபண்மக்கைள,

வீரபாண் ய	ேசர்ைவக்காரர்	மீட் 	வந் 	உரியவர்களிடம்	ேசர்ப்பித்தார்	என
வைரந் ள்ள 	ெபா த்தமானதாக	இல்ைல.	இந்த	நான் 	ெபண்கள
ெபயர்க ம்	வி பாட்சி	ைகபீதியில்	 றிப்பிடப்பட் 	இ ப்ப டன்	திண் க்கல்
மைலக்ேகாட்ைடயில்	பரங்கியர்	பா காப்பில்	இ ந் 	வந்தனர்	என் ம்
நாமாச்சியம்மாள்	தவிர	ஏைனய	ெபண்கள்	 ம்பினியார்	தயவினாேல	ைகவிட்
அவரவர்	இ ப்பிடத்திற் 	அ ப்பப்பட்டதாக ம்	நாமாச்சியம்மா ம்	இன் ம்
ஐவ ம்	கி.பி.	1815	ெசப்டம்பர்	வைர	ைக ேல	இ ந் '	என	 றிப்பிடப்பட் ள்ள .
ஆதலால்	அவர்கைள	மீட் 	வந்ததற்கான	ஆதார ம்	ம பாண் யர்	பற்றிய
ஆவணங்களில்	இல்ைல.	மற் ம்	ெசப்ேப 	வரி	22-ல்	'கனம்	ெபா ந்திய
ம்பினியான்	 ைர'	என	கண் ப்ப 	ஓைல	 றியில்	இ ந் 	பட்டயத்ைத

ெபயர்த் 	எ தியவர 	தவ 	ேபால	தி .	மேனாகரன்	வைரந் ள்ளார்.	அவர
ற் ப்ப ேய	அந்தப்	ெபண்கள்	ெகாண் வரப்ெபற்றைத	ஏற் க்ெகாண்டா ம்,

'கனம்	ெபா ந்திய	 ம்பினியான்	 ைர'	என்ற	ெதாட க் 	என்ன	ெபா ள்
ெகாள்வ ?	ஆங்கிேலயைர	எதிர்த்த	ம பாண் யர 	பட்டயத்தில்
ஆங்கிேலயைர	இவ்விதம்	மி ந்த	மரியாைத டன்	 றித் 	இ ப்ப
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ைமயான 	அல்ல.	
ஆதலால்	ம பாண் யர்கைள	வரலாற் 	ேநாக்கில்	ஆய் 	ெசய்தல்	பட்டயத்ைத
மட் ம்	அல்லாமல்	அத ைடய	பின்னணிைய ம்	 ரிந் 	ெகாள்வதற் 	உத ம்.
அதற் 	ம பாண் யர்கள்	ஆங்கிேலயைர	எப்ெபா ,	எந்தச்	 ழ்நிைலயில்
எதிர்த்தனர்	என்பைத	 ரிந் 	ெகாண்டால்	பய ைடயதாக	இ க் ம்	என
நிைனக்கின்ேறன்.	ம பாண் யர்கள்	கி.பி.1780	 தல்	1801	வைர	சிவகங்ைக
சீைமயின்	பிரதானிகளாக	இ ந் 	வந்தனர்.	அப்ெபா 	அவர்க ம்
ெதன்னாட் ல்	இ ந்த	ஏைனய	பாைளயக்காரர்கைளப்	ேபான் 	 றிப்பாக
மணியாச்சி,	ேமலமாந்ைத	ெசாக்கன்பட் ,	எட்டய ரம்.	 க்ேகாட்ைட	ேபான்ற
பாைளயக்காரர்கைள	ேபான் 	-	 ம்பினியார 	வி வாசமிக்க
பாைளயக்காரர்களாகேவ	இ ந் 	வந்தனர்	என்பைத	அவர்கள்	8.7.1794,
4.2.1801,	13.6.1801,	31.7.1801ஆகிய	ேததிகளில்	எ திய	க தங்களிலி ந்
ெதரிய	வ கிற .	16.6.1801-ம்	ேததி	அன் தான்	பரங்கிய க் 	எதிராக
ெவளியிட்ட	அறிக்ைகக் ப்	பிற தான்	அவர்கள்	 ம்பினியார 	பகிரங்க
எதிரிகளாக	இ ந்தனர்	என்பைத	வரலாற்றில்	காண கிற .	ஆதலால்	இந்தச்
ெசப்ேப ம்	ஜூன்	1801க் 	 ன்னதாக	வைரயப்பட் க்க	ேவண் ம்	என்ப
ெதளி .	

மற் ம்	வி பாட்சி	பாைளயத்ைதப்	பற்றிய	ஒ சில	விவரங்கைள ம்	இங்
ெதரிவிக்க	விைழகிேறன்.	25.6.1772	அன் 	சிவகங்ைக	மன்னர்	காைளயார்
ேகாவில்	ேபாரில்	இறந் பட்ட டன்	அவர 	பிரதானி	தாண்டவராயபிள்ைள	ராணி
ேவ நாச்சியாைர ம்,	அவர 	ெபண்	 ழந்ைதைய ம்	சிவகங்ைக	சீைமக்
வடேமற்ேக	உள்ள	வி பாட்சிக் 	அைழத் ச்	ெசன் 	[6]	அரசியல்	 கலிடம்
ெபற்றார்.	அப்ெபா 	வி பாட்சி	ைம ர்	சீைமயின்	ஏைனய	பாைளயங்கைள
ேபான் ,	அைமதியாக	இ ந்த .	கி.பி.1792	ைம ர்	மன்னர்	திப் ல்தான
மங்க ர்	உடன்ப க்ைகயின்ப 	வி பாட்சிையக்	ெகாண்ட	திண் க்கல்	சீைமைய
ஆங்கிேலயர்	தங்கள 	ெசாத்தாக	மாற்றினார்.	அதைன	அ த் 	அங் ள்ள
பாைளயக்காரர்தைலைமயில்	கி.பி.1794-க் 	பிறந்தான்.	அங் 	ெவள்ைளயர்
எதிர்ப் 	கிளர்ச்சிகள்	 வங்கின.	 ன்னால்	ைம ர்	தளபதி ம்	கிளர்ச்சித்
தைலவ மான	 ான்தியாநாக்	என்பவர்	வி பாட்சிக் 	அைனத் 	உதவிகைள ம்
அளித் 	ஏகாதிபத்திய	எதிர்ப் 	ேபா க் 	ஆயத்தப்ப த்தினார்.	ெதன்னாட்
கிளர்ச்சி	தைலவர்கள்	திண் க்கல்லில்	 யெபா 	மராட் ய	மாநில
ேகால்கா ரில்	இ ந் 	தமிழ்நாட் 	நாங் ேநரி	(ெநல்ைல	மாவட்டம்)	வைரக் ம்
கிளர்ச்சிகைள	ெதாடர்வ 	என் ம்	அதன்	 வக்கமாக	ேகாைவயில்	3.6.1800-ல்
ம்பினியார்	பாசைறைய	தாக்கி	அழிப்ப 	என ம்	

ெசய்யப்பட்ட [7]	ேகாைவ	நக க் 	10	ைமல்	ெதாைலவில்	500க் ம்	அதிகமான
திைர	வீரர்களதாக் தல்	ெதா ப்பதற் 	 யி ந்த	தகவல்	 ம்ெபனி	தளபதி
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மக்காலிஷ்ட க் 	எட் ய .	அவன்	தம்மிடமி ந்த	ஐேராப்பிய,	ராஜ த்திர	பைட
அணிகைளக்	ெகாண் 	கிளர்ச்சிக்காரர்கைள	வைளத் 	பி த் 	கிளர்ச்சிைய
ந க்கினான்.	இந்த	கிளர்ச்சியில்	பங் ெகாண்டவர்கள்	ெப ம்பா ம்	 ன்னாள்
ைம ர்	ரா வ	 திைர	வீரர்கள்	ஆ ம்.[8]	 க்கிேல	ெதாங்கி	தியாகிகள்
ஆகிய	42	ேபரில்	13	ேபர்	ைம ர்	மாநிலத்ைதச்	ேசர்ந்தவர்கள்.[9]	இந்தக்
கிளர்ச்சியில்	வி பாட்சி	நாயக்கர்	கலந் 	ெகாள்ளவில்ைல.	அப்ெபா 	அவர்
திண் க்கல்	சீைமயில்	கிளர்ச்சியில்	ஈ பட் ந்தார்	என்ப 	நிைன
ெகாள்ளத்தக்க .	

மற் ம்	ேமேல	கண்ட	 ரண்பா கைள	தவிர	ெசப்ேபட் ன்	ெசாற்ெறாடர்	அைமப் ம்
சரியாக	இல்ைல	 றிப்பாக	வரி	12-ல்	'ெவள்ைள	ம 	ேசர்ைவக்காரர்	இந்த
ெசப் ப்பட்டயத்ைத'	என் 	ெதாடங்கிய	ெதாடர்	"........	வீரபாண் ய	ேசர்ைவக்காரர்
ேசைவக் ம்"	(வரி	15	 )	"......	காவல்	காத் 	வ வதற் ம்	(வரிகள்	17,	18)
....மீட் 	வந்ததற்காக	(வரிகள்	24,	25)	என	எச்சமாக	நின் விட் ,	பின்னர்,
'தளவாய்	ைநனப்பேசர்ைவக்காரரால்	......கட் ,	 த் ,	அபிமானிச்
ெதரியப்ப த் கிற 	(வரிகள்	26,	28)	என	 கிற .	மாறாக	ெவள்ைள	ம
ேசர்ைவக்காரர்	உத்தரவின்ப 	தளவாய்	ைநனப்பன்	ேசர்ைவக்காரரால்	(வரி	26)
என்ற	ெதாடர்,	வரி	12-ஐ	ெதாடர்ந் 	வந் 	ஏைனய	ெதாடர்க டன்

ந்தி ந்தால்	பட்டயத்தின்	ெசய்தி	இன் ம்	ெதளிவாக	இ ந்தி க் ம்.	

இ வைர	கிைடத் ள்ள	மடப் ரம்	காேவரி	அய்யனார்	ேகாவில்
பட்டயம்[10]	ெதாண் 	ைகக்ேகாளன்	ஊரணி	கல்ேவட் [11]	ஆகியைவகளின்
ெசாற்ெறாடர்	அைமப் களிலி ந் 	இந்தப்பட்டயம்	ேவ ப வதால்
ேபாலிப்பட்டயமாக	க தப்ப கிற .	கல்ெவட் க்கள்	
1.	ெதாண் 	கல்ெவட் :	கி.பி.1795-ல்	பதி 	ெசய்யப்பட்ட .	இதன்	வரி-	5;	6-ல்
“ராசமானியரான	ம 	பாண் யன்	உபயம்”	என்ற	ெதாடர்	மட் ம்	தான்
காணப்ப கிற .	

2.	சிங்கம் னரி	கல்ெவட் :	கி.பி.1801-ல்	பதி 	ெசய்யப்பட்ட	இந்தக்	கல்ெவட் ன்
வரிகள்	5,	9-ல்	

“ராச	ஸ்ரீ	அர 	நிைலயிட்ட	இைசய	ர நாதப்	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர்கள்
காரியத் க் 	கர்த்தரான	ராச	ஸ்ரீ	ம 	பாண் யர்கள்”	என் 	மட் ம்	பதி
ெசய்யப்பட் ள்ள .	

எனேவ	ேமேல	கண்ட	 லாசிரியர்	தமக் 	ஆதரவாகக்	 றிப்பிட் ள்ள	இந்த
"ேதசிய	ஆவணங்கள்”	ம தி வைர	ஓரிடத்தில்	 ட	மன்னர்	என்
றிப்பிடாதி க் ம்	ெபா ,	ஏன்	ம தி வர்கேள	தங்கைளச்	சிவகங்ைக

மன்னர்களாக	பிரசித்தம்	ெசய் 	ெகாள்ளாத	ெபா ,	இந்த	 லாசிரியர்	மட் ம்
அவர்கைள	மன்னர்களாகப்	ெப ைமப்ப த்தி	எ தி ள்ளார்.	அ 	அவ க்

https://ta.wikisource.org/wiki/சீர்மிகு_சிவகங்கைச்_சீமை/சிவகங்கை_வரலாற்றை_சீரழித்த_நூல்கள்#cite_note-8
https://ta.wikisource.org/wiki/சீர்மிகு_சிவகங்கைச்_சீமை/சிவகங்கை_வரலாற்றை_சீரழித்த_நூல்கள்#cite_note-9
https://ta.wikisource.org/wiki/சீர்மிகு_சிவகங்கைச்_சீமை/சிவகங்கை_வரலாற்றை_சீரழித்த_நூல்கள்#cite_note-10
https://ta.wikisource.org/wiki/சீர்மிகு_சிவகங்கைச்_சீமை/சிவகங்கை_வரலாற்றை_சீரழித்த_நூல்கள்#cite_note-11


இந்தியக்	 ரிைம	சாசனம்	அளித் ள்ள	ஆதார	உரிைமகளின்ப 	ஏற்பட்ட .
என்றா ம்,	அவர்	தம 	இந்தக்	க த்ைத	இந்த	 லின்	வழி	மக்களிடத்
திணிக்க	 யற்சித் 	இ ப்ப 	வரலாற்றிற் 	 ரணான	சரித்திரப்	 ரட்டாகத்	தான்
வரலாற் 	ஆய்வாளர்க ம்	அறிஞர்க ம்	க வர்	என்ப 	உ தி.	
பக்கம்	260-261	
"கீழிறக்கிக்	காட்ட	கிைடக் மா	ஆதாரம்?”	என்ற	தைலப்பில்	"இ பத் 	ஒ
ஆண் கள்	ம 	பாண் யர்கள்	மன்னர்களாக	விளங்கியைத	ஒப் க்ெகாள்ள
மனமில்லாத	ஆங்கிேலயர்	அவர்கைள	அந்தஸ்த்தில்	 ைறந்தவர்களாகத்
தங்கள 	ஆவணங்களில்	கீழிறக்கி	காட் 	வைரந் ள்ளனர்”	அைடப்பக்காரர்
என்பதற்காவ 	ஆதாரம்	காட்ட	 ந் 	இ க்கிறதா?	என் 	 லாசிரியர்
ேகட்கிறார்.	
தமிழ்நா 	அர 	ஆவணக்	காப்பகத்தில்	உள்ள	ஆங்கிேலயரின்	ஆவணங்கைளக்
கடந்த	பன்னிரண் 	ஆண் களாகப்	ப த் ப்	பார்த் 	பரிசீலித் 	வ ம்	வரலாற்
ஆய்வாளன்	என்ற	 ைறயில்	இதைன	எ கிேறன்.	

அன்ைறய	 ழ்நிைலயில்	இந்த	நாட் 	அரசியைலத்	தங்கள 	ெசாந்த
நலன்க க் 	உகந்த	 ைறயில்,	ைகப்பற் வதற் 	ஏற்ற	 ழ்ச்சி,	ராஜ	தந்திரம்,
வன் ைற	ஆகிய	வைகயில்	ஈ பட்ட	பரங்கியர்	என்ற	 ம்ெபனியார்	ெவற்றி ம்
கண்டனர்.	ஆதிக்கவாதிகளான	அவர்கள 	ேநாக்கில்	 ழ்நிைலகைளப்	 ரிந்
பதி 	ெசய் ள்ளைவ	அவர்கள 	அறிக்ைககள்,	க தங்கள்,	பதிேவ கள்.
இைவகளில்	அவர்கள 	நலன்க க் 	எதிரான	இந்த	நாட் 	மன்னர்கள்,	மக்கள்
தைலவர்கள்,	அவர்கைளப்	பற்றி	என்ன	நிைனத்தார்கள்,	எத்தைகய	எதிர்
நடவ க்ைககளில்	ஈ பட்டனர்.	அவர்கள 	மனப்பண் க ம்,	ெசயல் ைறக ம்
எப்ப 	இ ந்தன	என்பைத ம்	தவறாமல்	பதி 	ெசய் 	உள்ளனர்.	இந்த
ஆவணங்க ம்	இன் 	நமக் 	கிைடத்திராவிட்டால்	தமிழகத்தின்	பதிேனழாவ ,
பதிெனட்டாவ 	 ற்றாண் 	வரலாற்ைற	வைரயைற	ெசய் 	வைரவேத
இயலாததாகி	இ க் ம்.	

இந்நிைலயில்	 ம்ெபனியார 	ஆவணங்கைளத்	தங்கள 	க த் க்	ேகார்ைவக்
இையந்ததாக	இல்ைலெயன்பதற்காக	அைவகைள	 ற்றி ம்	ஒ க்கி
விட மா?	எட்டாக்	கனிெயன்றால்	அ 	 ளிக் மா?	 ஷ்டன்	ம 	என்
வைரந் ள்ள	தளபதி	ெவல்ஷ்	தான்,	அரண்மைன	சி வயல்	காட் 	சாைலயைமப்
பணியில்	ம 	ேசர்ைவக்காரர்கள 	சிவகங்ைகச்	சீைமத்	தியாகிகள்	எத்தைகய
நாட் ப்	பற் ட ம்	வீராேவசத் ட ம்	ேபாரா 	 ம்ெபனியார 	திட்டத்ைத
நிைறேவற்ற	விடாமல்	சீர் ைலத் 	வீராதி	வீரரான	தளபதி	அக்கினி ைவ
ேசாழ ரத்திற் ப்	பின்வாங் மா 	ெசய்த	மகத்தான	நிகழ்ச்சிையத்	ெதளிவாக
வைரந் 	ைவத் ள்ளார்.	சிவகங்ைக	 ம்மி ம்,	அம்மாைனயி ம்	இந்தச்	ெசய்தி



விவரித் 	இ க்கிறதா?	இல்ைலேய	சிவகங்ைகயின்	இ தி	மன்னரான	ேவங்கன்
ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர்	சீைம	நிர்வாகத்ைத	தம 	பிரதானிகளான	ம தி வர்
நடத் மா 	அ மதித் 	விட் 	ெபயரளவில்	மன்னராக	இ ந்த	 ற்றத்திற் 	நா
கடத்தப்பட் ,	அவ ம்	மற் ம்	சிவகங்ைக,	இராமநாத ரம்,	ம ைர,
தி ெநல்ேவலிச்	சீைமகைளச்	ேசர்ந்த	வீரத்	தைலவர்கள்	எ பத் 	இரண் 	ேபர்
11.2.1802-ம்	ேததி	 த் க் யில்	இ ந் 	நா 	கடத்தப்பட் 	எண்ப 	நாட்கள்
கடற்பயணத்தி ம்,	பின்னர்	பினாங்	தீவி ம்	அவர்கள்	பட்ட	 யரங்களின்
கண்ணீர்க்	கைதைய	சிவகங்ைகச்	சரித்திரக் ம்மி ம்,	அம்மாைன மா
ெசால் கிற ?	ெதரிவிக்கிற ?	நம 	 ல்களில்	இந்தச்	சிறப்பான
ெசய்திகைளப்	பார்க்க	 கிறதா?	
கி.பி.1783-ல்	சிவகங்ைகக் 	ேபஷ் ஷ்	ெதாைக	வ க் 	வந்த	தளபதி
ல்லர்டன்,	ம ைர	தி ெநல்ேவலி,	திண் க்கல்,	சீைமயில்	 ம்ெபனியார
த்தைககாரர்கள்	மக்கைளக்	கசக்கிப்	பிழிந் 	இழிவான	 ைறயில்	எப்ப
ம்ெபனியா க்காக	வ ல்	ெசய்கின்றனர்	என்பைதத்	ெதளிவாக	ேமலிடத்திற்

நீண்ட	அறிக்ைக	அ ப்பி ள்ளார்.	இந்த	மக்கள்	ப ம்	கஷ்டங்கைள	நம 	நாேடா
இலக்கியங்கள்	பா 	இ க்கின்றனவா?	இைவகைளெயல்லாம்	 ம்ெபனியார
ஆவணங்கைளத்	தவிர	ேவ 	இந்த	ஆவணத்தி ம்	கிைடக்காத	வரலாற் த்
ெதா ப் 	ஆ ம்.	இைவகைள	வி த் ,	தமிழக	வரலாற்ைற	எவ்விதம்	எ த

ம்?	அரண்டவ க் த்தான்	இ ண்டெதல்லாம்	அச்ச ட் ம்.	சமன்	ெசய்
சீர்	தாக்கி	நிகழ்ச்சிகைள	ஆய் 	ெசய்பவர்க க் 	இந்த	ஆவணங்கள்
றக்கணிக்க	 யாத	வரலாற் ப்	 ைதயலாக	அைம ம்.	

அ த் ,	ம 	சேகாதரர்கள்	மன்னர்களாக	இ ந்தனர்	என்பைதக்	 றிக்க
ஆசிரியர்	வரலாற் 	ஆவணம்	எைதயாவ 	 ட் யி க்கின்றனரா	என்றால்
இல்ைல.	கி.பி.1780-1801	வைர	ம 	இ வர்	ெதாடர்ந் 	மன்னராக
இ ந்தெபா ,	அவர்க டன்	ெதாடர் 	ெகாண் ந்தவர்	 ம்ெபனியார்.
இவர்கள 	ஆவணங்கைள	ஒ க்கி	வி ேவாம்.	அ த் 	இவர்க டன்
சம்பந்தப்பட்டவர்கள்	 க்ேகாட்ைட	ெதாண்டமான,	இராமநாத ரம்	ேச பதி
மன்னர்	ஆகியவர்கள்	மட் ேம.	அவர்கள 	ஆவணங்களில்,	அந்தச்	சீைம
வரலாற் 	 ல்களில்,	இவர்கள்	சிவகங்ைகச்	சீைம	மன்னராக	இ ந்தனர்
என்பதற் ரிய	 றிப் கள்	இ க்கிறதா	என்றால்	இல்ைலேய	பிற 	எந்த
ஆதாரத்ைதக்	ெகாண் 	அவர்கைள	உயர்த்திக்	காட் வ ?	

பக்கம்	261	
"ம தி வரின்	தந்ைத	ேச நாட் ல்	ேச பதியிடம்	ஒ பைடத்	தைலவராக	இ ந்
வந்ததற் 	ெதால்லியல்	சாசன	ஆதாரம்	உள்ள '	என்ற	 ற் க் 	நண்பர்,
ேவதாசலம்	அவர்கள்	'கல்ெவட் '	இதழ்	எண்.18-ல்	எ திய	கட் ைரயில்



றிப்பிட் ள்ள	அ மந்தக் 	ஒைலச்சாசனம்	 ட்டப்பட் ள்ள .	இந்த	ஒைலச்
சாசனத்தில்	சாட்சிக்	ைகெயாப்பம்	இட் 	இ ப்பவர்கள்	ஒ வர்	வணங்கா
பளநியப்ப	ேசர்ைவக்காரர்.	இன்ெனா வர்	ேமற்ப 	அணியாபதி	அய்யன	அம்பலம்.	
இந்தப்	ெபயரில்	இ ந் 	அதாவ ,	'வணங்கா 	பளநியப்ப	ேச ைவக்காரன்'
என்ற	ெசாற்ெறாடைரக்	ெகாண் 	கட் ைர	ஆசிரியர்,	'ம 	சேகாதர்களின்
தந்ைதயார்	உைடயார்	ேசர்ைவ	என்ற	ெமாக்கப்	பளனியப்ப	ேசர்ைவக்காரர்	தான்
அவர்	என் ம்	அவர்	 த் ராமலிங்க	ேச பதி	மன்னர 	பைடயில்
பணியாற்றியி க்க	ேவண் ம்.	அவேர	இந்த	ஓைலயி ம்	சாட்சிக்	ைகெய த்
இட் 	இ க்க	ேவண் ம்	என்ற	அவர 	ஊகத்ைத	அ க்கியவா
ெவளியிட் ள்ளார்.	இைத	ஒ 	ெதால்லியல்	சாசனமாக	எப்ப 	ஏற் க்	ெகாள்வ ?
ேச நாட் ல்	பளனியப்பன்	ேசர்ைவ	என் 	அப்ெபா 	அந்த	ஒ வர்	மட் ம்தான்
இ ந்தாரா?	அவ ம்	ம 	ேசர்ைவக்காரர 	தந்ைததானா?	ெபா வாக	சாட்சிக்
ைகெய த் ப்	ேபா பவர்	தன 	ஊைர ம்	 றிப்பிட் 	ைகெய த் 	இ வ
அன்ைறய	மர .	வனங்கா 	என்ப 	அந்தப்	பளனியப்ப	ேசர்ைவக்காரரின்	ஊராக
ஏன்	இ க்கக்	 டா ?	பரமக் 	வட்டத்தில்	வணங்கான்	அல்ல 	வணங்கான்
ஏந்தல்	என் 	ஒ 	ஊர்	உள்ள 	இங் 	 றிப்பிடத்	தக்க .	அத் டன்	அந்த
ஒைலச்சாசனத்தில்	ைகெய த் 	ேபாட் ள்ள	மற்ெறா வர்	அணியாபதி	அய்யன
அம்பலம்	என்பவர்.	அனியாபதி,	அ மந்தக் க் 	கிழக்ேக	 ன் 	கல்
ெதாைலவில்	உள்ள	ஊர்	என்ப ம்,	இங் 	 றிப்பிடத்தக்க .	இந்தப்	பட்டயத்தின்
வரியில்	பிரதானி	 த்தி ளப்	பிள்ைள	என் 	பணியின்	ெபயர்	 றிப்பிட் 	இ ப்ப
ேபால	தளபதி	வணங்கா 	பள்ளியப்ப	ேச ைவக்காரன்	என்ற	 றிப் ம்	இல்ைல.
இராமநாத ரம்	சம்ஸ்த்தான	வரலாறான	மா வலில்,	ேச பதி	மன்னர்கள .
பிரதானி,	தளபதிகள்	யார்	என்ப 	ெகா க்கப்பட் ள்ள .	(பக்கம்	274)	மன்னர்
த் 	இராமலிங்க	ேச பதி	ஆட்சியில்	பணியாற்றிய	பிரதானிகள்	எ வர்

ெபயர்கள்	மட் ேம	ெகா க்கப்பட் ள்ள .	தளபதி	பளனியப்ப	ேச ைவக்காரன்
என்ற	ெபயர்	அந்தப்	பட் யலில்	காணப்படவில்ைல!	

ஆதலால்	வணங்கா 	பளனியப்ப	ேசர்ைவ,	என	இந்த	ஓைலச்சாசன	சாட்சி,
லாசிரியர 	கற்பைனயான	ம 	சேகாதரர்கள்	தந்ைத	என்ப 	ெதளி .	

பக்கம்:	53	-	54	
'சசிவர்ணத்	ேதவர்	கி.பி.1749-ல்	உயி டன்	இல்ைல.	 தக்காள்	நாச்சியார்
கி.பி.1742-ேலா	அதற் 	பின்னேரா	அரசியாராக	இ ந் 	இ க்கலாம்...'	

இந்த	ெதாடரின்ப 	மன்னர்,	கி.பி.1749	வைர	இ ந்தி க் ம்	ெபா
த்தராணி ம்	அவர்	மக்க ம்	இ க் ம்	ெபா 	இைளயராணி	கி.பி.1742-ல்

எப்ப 	ஆட்சிக் 	வந்தி க்க ம்?	இதைனப்பற்றி	ஆசிரியர்	சிந்தித்ததாகத்
ெதரியவில்ைல.	நீதிமன்ற	ஆதாரங்கைளக்	 றிப்பி ம்	நிைல	ஏற்பட்டால்	நீதி



மன்றத்தின்	தீர்ப் ைரையத்தான்	ஆதாரமாகக்	ெகாள்ளலாேம.தவிர,
நீதிமன்றத்தில்	தாக்கல்	ெசய்யப்பட்ட	ம ,	ம ப் ைர	ஆகியைவகைள
ஆதாரங்களாகக்	ெகாள்வ 	மர 	இல்ைல.	ஆசிரியர்	 ைமயாக	பல	இடங்களில்
இைவகைளேய	நீதிமன்ற	ஆவணங்களாகச்	 ட் 	உள்ளார்.	
நா ேகாட்ைட,	பைடமாத் ர்,	சிவகங்ைக	 ம்ப	ெகா 	வழிெயான்
நீதிமன்றத்தில்	தாக்கல்	ெசய்யப்பட் ள்ள .	(இைணப்பில்	ெகா க்கப்பட் ள்ள )
இதன்ப 	 தக்காள்	நாச்சியார்	கி.பி.1746-ல்	இறந் விட்டார்	என்ப ம்	அவ க்
த் 	வ கநாதர்	கி.பி.1736-ல்	பிறந்தார்	என் ம்	ெதரிகிற .	

மற் ம்	மன்னர்	சசிவர்ணத்	ேதவர்	வழங்கிய	ெசப்ேப கள்	கி.பி.1748	வைர
கிைடத் ள்ளன	என்ப ம்	இங் 	 றிப்பிடத்தக்க .	கணவர்	கி.பி.1748	வைர
மன்னராக	இ ந்தெபா 	கி.பி.1742	 தல்	இரண்டாவ 	மைனவி	எப்ப
ஆட்சிக் 	வந்தி க்க	 ம்?	பக்கம்:	147,	148	
"...காைளயார்	ேகாயிலில்	ம 	பாண் யர்கள்	நிகழ்த்திய	 தல்	ேபார்	சிவகங்ைக
மன்னர்	 த் 	வ கநாதைர	ஆங்கிலத்	தளபதிகள்	 மித்,	பான்ேஜாஜர்	களத்தில்
கி.பி.1772-ல்	நிகழ்ந்த .	அேத	காைளயார்	ேகாவிலில்	இரண்டாவ 	ேபாைர
ம 	பாண் யர்கள்	சந்தித்தனர்.	
காைளயார்	ேகாவிலில்	25.6.1772-ல்	நடந்த	ேபாரில்	மன்னர்	 த் 	வ கநாதர
தைலைமயில்	நின் 	ேபாரா ய	சிவகங்ைக	சீைம	மறவர்கள 	ெசங் தியினால்
காைளயார்	ேகாவில்	மண்	சிவப்ேபறிய .	மன்ன ம்	வீர	மரணம்	அைடந்தார்.	இ
காலத்தால்	அழிக்க	இயலாத	வரலாற் 	ஏ .	

சாதாரண	மனிதர்க ம்	இந்தச்	சிறப்பான	நிகழ்ச்சிைய ம்	சிவகங்ைக	மன்னர
தியாகத்ைத ம்	எந்த	வைகயி ம்	சி ைமப்ப த்திவிட	 யா .	அ 	 ரிய
ெவளிச்சத்திற் 	எதிேரஒளி ம்	மின்மினிப் ச்சியின்	 யற்சியாகத்தான்	இ க்க

ம்.	ஆனால்,	அரிச்சந்திர	வாக்காக	அம்மாைன	பா ள்ளவேரா,	காைளயார்
ேகாவிலில்	இரத்தக்களரி	எ ேம	நடக்காத 	ேபால,	பா யி ப்பைதப்	ப ங்கள்.	
"...	 ம்ெபனியார்	
அடர்ந்தார்கள்	காைளயார்	ஆலயத்ைதச்	 ற்றிவந் 	
படர்ந்தார்	திைசயைனத் ம்	படர்ந் 	வ ன்ேனதான்	
அங்ேகதான்	காைளயார்	ஆலயத்தின்	 ள்ேளதான்	
ங்ைக டன்	 த் 	வ கநாத	 ைர	

பந்தயமாயத்தாமி வர்	பஞ்சைண	ெமத்ைதயின்	ேமல்	
சந்ேதாசமாயி ந் 	ச ரங்கம்	பார்ப்பளவில்

".....	ேகாட்ைடைனப்	
பி த்தார்	மயிேலறி	ெபரியெகா க்	ெசண்டாக்கள்	



அ த்தார்.	பீரங்கிகளில்	அேனகெமனக்	 ண் 	விட் 	
எ ப்பினார்	சத்தம்....	
"நா கழ்	வ கராச ேம	மீ 	சத்தம்	
எனேவ	எண்ணி	எ ந் 	தி க்கிட்டவ ம்	
மா தைன	ைகப்பி த் 	வர	ெவளிேய	
வரேவ	உள்மண்டபத் 	வாசல்ெவளி	 ைலதன்னில்	
உரமாய்	வ ம்	ேபா 	உபாய ள்ள	கம்ெபனியார்	
மதிேலறி	நின் 	மாட் ய ம்	 ரி ம்தான்
........கலீெரனேவ	 ட்டாேன	 ரி ைர	
(சிவகங்ைக	அம்மாைன	பக்கம்	126-127)	
அந்தக்	 ண் 	பட் 	மன்னர்	 த் 	வ கநாதர்	இறந்தார்	என் 	வைரந் ள்ளார்.
இவைரப்	பற்றி	ம 	பாண் யர்	மன்னர்	ஆசிரியர்.	“அம்மாைன	ஆசிரியர்	ம
பாண் யர்ஆட்சிக்	காலத்தில்	இைளஞராய்	இ ந் 	வி தைலப்	ேபாரிைனப்	பார்த்த
ேப 	ெபற்றவர்”	(ம 	பாண் ய	மன்னர்	பக்கம்	எண்.13)	என் 	நற்சான்
வழங்கி ள்ளார்.	இந்த	ஆசிரியர்	எந்தப்	ேபாைரப்	பார்த்தாேரா	ெதரியவில்ைல!	

ஏெனனில்	காைளயார்	ேகாவில்	 தல்ேபாரிைன	25.6.1772-ல்	நைடெபற்றைத
காதால்	ேகட் 	அறிந்தவராகக்	 ட	ெதரியவில்ைல.	ஆதலால்	வரலாற் ப்	 கழ்
ெபற்ற	அந்தப்	ேபாைரப்	பாடாத 	மட் மல்ல,	சிவகங்ைக	மன்னர்	தற்ெசயலாக
ண் பட் 	இறந்தார்	என் 	மன்னர 	தியாகத்ைத	மைறத் ,	சி ைமப்ப த் ம்

ெதாண் ைன	அல்லவா	ெசய் ள்ளார்.	
சிவகங்ைக	 ம்மி	ஆசிரியேரா,	
“காைளயார்	ேகாவில்	ெசன்ேறகிக்	
கல்மதிேலறிேய	ஏணி	ைவத் 	
ப்பாக்கி	வார்	பண்ணிச்	 ட் டேவ	
ங்கிய	 ைர ம்	ராணி ம்தான்	

இப்ப	ெவ ச்	சத்தம்	ஏதனேவ	
இ ெப ங்	ைக	ேகார்த் 	ெவளியில்	வந்தார்	
கண்டந்த	சிப்பாயி	 ட் டேவ	
காந்த ம்	ராணி ம்	பட் டேவ...”	

(��������	������	������	19)	
என் 	உறங்கி	ெவளிவந்த	மன்னர்	 த் 	வ கநாதர்	 ண் பட் 	உயிர்	 றந்தார்
என் 	பா ள்ளார்.அம்மாைனயாைர	அ ெயாற்றி.	
அப்ெபா 	ம 	இ வ ம்	 ைறேய	மங்கலத்தி ம்,	சிவகங்ைகயி ம்
இ ந்தனர்	என்பைத ம்	மன்னர்	இறந்தபிற 	தான்	காைளயார்	ேகாவில்	வந்தனர்



என் ம்	அவர்கள்	வைரந் ள்ளனர்.	இதற் ப்	பிற 	'ம 	வீரர்கள்	ேபாரில்
இறங்கினர்.	சிவகங்ைகக் 	ஏற்பட் 	வ ம்	ெப ம்	ேசதத்ைத	எண்ணி	ேபாைர
அன் 	மாைலேய	 க் 	ெகாண் 	வந்தனர்	(ம.பா.ம.பக்கம்	92-93)	எனக்
றிப்பிட் ள்ள .	இதற் 	ஆதார	அ க் றிப்பாகக்	ெகா க்கப்பட் ள்ள	ேமஜர்

விபார்ட் ன்'	எ த்தில்,	
மன்னர்	ெகால்லப்பட்ட	பிற 	ம 	வீரர்	ேபாைர	அன் 	மாைல	வைர	நீ த்தனர்
என்ற	ெசய்திேய	இல்ைல!	

அம்மாைன,	 ம்மி	ஆசிரியர்க ம்	மன்னர்	இறந்தபிற ,	ம 	வீரர்கள்
காைளயார்ேகாவில்	வந் 	அன் 	மாைல	வைர	சண்ைடயிட்டதாகச்
ெசால்லவில்ைலேய!	
"ஆனா ம்	ெபாறா ம்	அகற் ேவாம்	நம 	 ைர	
சாமி	ேபானா ம்	தளம்	ேபாய்	விசனமில்ைல	
உேலாகமாதாைவ	ெநா க் ள்	தப்ப	ைவத் 	
சாகாமல்	காத்தல்	த மேம	யா மதல்...'	
(��������	�������	������	129)	
"தாட் க	ரி வ ம்	ெசத்தா	ெரன் 	
தளவாய்	இ வ ம்	தாமறிந் 	
ைகயில்	வளரிையத்	தாெனறிந் 	
கன்னத்தில்	அைறந் 	அ தலறி	
ைவயத்திலினிச்	சண்ைடெயன்ன	
வந்த	பைடெயல்லாம்	ேபாங்கெளன் 	
அண்ண ம்	தம்பி ம்	யி ேப ம்...'	
(��������	������	������	19)	
அப் றம்,	ம 	வீரர்	ேபார்	ெதாடர்ந் 	பற்றிய	ெசய்திகைள	ம 	பாண் ய
மன்னர்,	 லாசிரியர்	எங்கி ந் 	ெபற்றார்?	என்ன	ஆதாரம்?	அவ க் 	மட் ம்
ெதரிந் 	இ ந்ததால்	தாேன	ெதளிவாக	வைரந் ள்ளர்	நிச்சயமாக	இ 	அவர
கற்பைனயில்	கண்ட	ேபாராகத்	தானி க்க	ேவண் ம்.	

பக்கம்:	157	-	158	
"	...	ேச பதி	இைளஞர்	அவரிடம்	ேவ 	நாச்சியார 	 தல்வி	ெவள்ளச்சி	பற்றிய
ஆைசக்	கன கைள	நா க் 	நாள்,	ெகாஞ்சம்	ெகாஞ்சமாக	வளர்ந்திடச்
ெசய்தார்	ெகளரிவல்லவர்."	
"..	பாரம்பரிய	ெப ைம	மிக்க	ேச பதி	எப்ப 	அவ்வள 	எளிதாக
ெகளரிவல்லவரின்	 ழ்ச்சியில்	வி ந்தார்	என்ப 	விந்ைதேய,	என்றா ம்	நடந்



ந் 	விட்ட	வரலாற் 	நிகழ்ச்சிைய	நாம்	நம்பித்தான்	ஆக	ேவண் ம்."	

இவ்விதம்	' ர்ப்பனைக	 ழ்ச்சிப்படலம்'	என்ற	தைலப்பில்	எ தி ள்ளார்.
ப ப்பதற் 	இலக்கியம்	நன்றாகத்தான்	இ க் ம்.	ஆனால்	வரலாற்ைற,
கற்பைன ம்	ஒப்பைன ம்	மிக்கதாகத்	திரித் 	விட யாேத.	இரண்டாயிரம்
ஆண் க க் 	 ன்னர்	இ ந்த	ச தாயத்தின்	பிரதிநிதியாகச்	சித்தரிக்கப்பட்ட,
"அரக்கர்	ெசய்த	பாவ ம்	அல்லைவ	ெசய்த	அற ம்	'ஆன	 ர்ப்பனைக,
இராவணன்	ஆகிேயா டன்	படமாத் ார்	ெகளரி	வல்லவைர ம்	ேச பதி
மன்னைர ம்	ஒப்பிட் க்	காட் யி ப்ப 	அ வ க்கத்	தக்கதாக
இல்ைலயா?	ெகளரி	வல்லபர்காைளயார்	ேகாவில்	சிைறயில்	இ ந் 	உயிர்தப்பி
வந்த	ெபா 	தான்	(கி.பி.1792-ம்	ஆண் ன்	இ தியில்)	இராமநாத ரம்
ேகாட்ைடயில்	ேச பதி	மன்னைரச்	சந்தித்தார்.	தமக் 	இைழக்கப்பட்ட
தீங் கைளத்	ெதரிவிப்பதற்காக.	அப்ெபா 	ேச பதி	மன்னர்	 ன்
மைனவிக க் க்	கணவனாக	இ ந்தார்	அவ க் 	வய 	34.	ஆனால்	ம
பாண் யர்	மன்னர்	 லாசிரியர்அப்ெபா 	ேச பதி	மன்ன க் 	வய 	இ ப
("ம.பா.ம.பக்கம்	157)	என் 	எவ்வித	ஆதாரமில்லாமல்	வைரந் ள்ளார்.	அத் டன்
தமக் 	நிச்சயிக்கப்பட்ட	ெபண்ைண	மணந் 	ெகாள் மா 	ேவ 	ஒ வரிடம்
ெசன் 	யாராவ 	நிர்ப்பந்திப்பார்களா?	இ ம்	இலக்கியத்தில்தான்	நடக்க

ம்.	தான்	காதலித்த	இளவரசி	தமயந்திைய,	 யம்வரத்தின்	ெபா
இந்திர க் 	மாைல	 ட்ட	வற் த் வதற் ,	அேத	தமயந்தியிடம்	நளன்	தா
ெசன்றதாக	நளெவண்பா,	ைநடதம்	ஆகிய	இலக்கியங்களில்தான்
காண கிற .	

ஆனால்	ேச பதி	மன்ன க் ம்	சிவகங்ைகப்	பிரதானிக க் ம்	இைடயில்
எ ந்த	சேகாதர	 த்தங்க க் 	காரணம்	இ 	அல்ல	ேவ 	உள.	
தலாவதாக	ேச பதி	மன்னர்	தி ச்சிக்	ேகாட்ைட	சிைறயில்	இ ந்த	ெபா

நவாப்பின 	ஆட்சியில்	ேச பதி	சீைமயின்	வடக் ப்	ப தி	 வைத ம்
மன்னர 	தாய்மாமனாரான	ஆ கம்	ேகாட்ைட	மாப்பிள்ைளச்	சாமித்	ேதவர்,
ஐதர்அலியின்	பைட	உதவி	ெபற் 	அவர 	ஆக்கிரமிப்பில்	ைவத் 	இ ந்தார்.
கி.பி.1780-ல்	சிவகங்ைக	மீட்சி	ெபற்ற	ெபா 	சிவகங்ைகப்	பிரதானிக ம்
ேச பதி	நாட் ன்	சில	ப திகைளத்	தங்கள 	ைகவசம்	ைவத்தி ந்தனர்.
கி.பி.1781	ஏப்ரலில்	ஆற்கா 	நவாப்	அவைர	வி தைல	ெசய் 	மறவர்	சீைமயின்
மன்னராக	அங்கீகரித் 	மீண் ம்	இராமநாத ரத்தில்	அமர்ந்த	ெபா ,	மன்னர்
த் ராமலிங்க	ேச பதி	மாப்பிள்ைளத்	ேதவன்,	ம 	இ வர்,	ஆகியவர்கள

ஆக்கிரமிப்ைப	அகற்றி	மீட்டார்.	கி.பி.1795-ல்	மீண் ம்	சிைறப்ப த்தப்பட்ட
ெபா 	மன்னர்	கம்ெபனி	கவர்ன க் 	எ திய	க தத்தில்	இதைனக்
றிப்பிட் ள்ளார்.	ம தி வர்	மீ 	 ேராதம்	ெகாள்வதற்கான	 தற்காரணம்

இ .	



அ த் ,	சிவகங்ைகச்	ெசாந்தமான	ெதாண் 	 ைற கத்தில்	ஏற் மதி,
இறக் மதி	ெசய்யப்ப ம்	அைனத் ப்	ெபா ள்க ம்	ெதாண் க் 	ேமற்ேக
பத் க்கல்	ெதாைலவில்	உள்ள	இராமநாத ரம்	சீைமயான	தி வாடாைனயில்	உள்ள
ங்கச்சாவ யில்	உரிய	 ங்கம்	ெச த்திய	பிற தான்	ெவளிேய

அ மதிக்கப்ப ம்.	தஞ்ைசயில்	இ ந் 	சிவகங்ைகக் 	ெதாண் 	வழியாக
எ த் ச்ெசன்ற	ெநல்	 ட்ைடக க் 	சிவகங்ைக	அர 	ெச த்த	ேவண் ய
ங்கவரி	பாக்கி	 பாய்	பதினாயிரத்ைத	ெச த்தாமல்	சிவகங்ைக	பிரதானிகள்

இ த்த த்தனர்.	இதனால்	ேகாப ற்ற	ேச பதி	மன்னர்	ேச நாட் ன்	வழியாகத்
ெதாண் 	ெசல் ம்	வாணிகச்	சாத் க்களின்	வழிைய	மாற்றியைமத்
சிவகங்ைகக் 	பட்டநல் ர்	(தற்ெபா ைதய	பார்த்திப ர்)	 ங்கச்	சாவ
லமாக	கிைடத்த	வ வாைய	இழக் மா 	ெசய்த .	இதற் 	பதில யாக

சிவகங்ைகப்	பிரதானிகள்	சிவகங்ைச	சீைமையக்	கடந் 	ேச பதி	சீைமக் ள்
ெசல் ம்	ஆற் க்கால்கைள	அைடத் 	ேச பதி	சீைமயின்	ேவளாண்ைமக்
ஆற் நீர்	கிைடக்காமல்	ெசய்த .	

இன் ம்	இராமநாத ரம்,	சிவகங்ைகச்	சீைமகளின்	எல்ைலகளில்	நைடெபற்ற
கால்நைட	தி ட் ,	தானியக்	கதிர்கள்	தி ட் 	என்ற	பல	ெதால்ைலகள்	இ
நா கள 	அரசியல்	உற க க் 	 ந்தகம்	விைளவித்தன	என்ப தான்	வரலா
வழங் ம்	உண்ைமயாக	உள்ள .	 ர்ப்பனைக	நாடக	 ழ்ச்சி	அல்ல.	

பக்கம்:	220	
'...	சாசனத்தின்	ஆண் 	கி.பி.1783	எனக்	 றிப்பிட் 	இ ப்பதால்,	கி.பி.	1772-ல்
காலமான	 த் 	வ க	நாதரால்	வழங்கப்பட் க்க	 யாெதன்ப ம்.	கி.பி.1780
-	1801	வைர	ஆட்சி	ெபா ப்பில்	இ ந்த	ம பாண் யர்களாேலேய
வழங்கப்பட்டெதன்ப ம்	உ தியாகிற ."	

பக்கம்	289	
'கி.பி.1794	 ர்	சத்திரத்திற் 	அதன்	அக்தார்	ெவங்கேட வர	அவதானிக்
கிராமங்கள்	அளித் 	 த் 	வ கநாத	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர்	வழங்கியதாகக்
றிப்பி ம்	ெசப் ச்சாசனம்.'	

ம 	இ வர்	மன்னேர	என் 	 லாசிரிய 	நிைலைய	உ திப்ப த்த
றிப்பிடப்பட் ள்ள	பதிேனா 	ெதால்லியல்	சாசனங்களில்	இரண்ைடப்பற்றித்தான்,

ேமேல	 றிப்பிடப்பட் ள்ள	இரண் 	சாசனங்க ம்	இைவ	அவர 	க த் க்
ேநர்மாறான,	வ வான,	சான் கள்	ஆ ம்	என்பைத	அவர்	அறியவில்ைல.
காரணம்	அவ க் 	கல்ெவட் ,	ெசப் 	சாசனம்	ஆகியைவகைளப்	ப த்தறி ம்
வாய்ப் 	இல்ைல	ேபா ம்!	
இந்த	சாசனங்கள்	 ைறேய	கி.பி.1783- ம்,	1794- ம்	வழங்கப்பட்டைவ.



வழங்கியவர்	சிவகங்ைக	மன்னர்	விைசய	ர நாதப்	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர்	என்
இந்தச்	ெசப் 	பட்டயங்களில்	ெதளிவாகக்	 றிப்பிடப்பட் ள்ளன.	(பக்கம்	133
பார்க்க)	அப்ப யி ந்த ம்	“கி.பி.1772-ல்	காலமான	 த் 	வ கநாதத்	ேதவரால்
வழங்கப்பட் க்க	 யா 	என் ம்,	இந்த	அறக்ெகாைடகள்	ம
பாண் யர்களால்	வழங்கப்பட்ட ”	என் ம்	நாலாசிரியர்	 	ெசய் ள்ளார்.
வரலாற் ச்	சான் கைள	எவ்விதம்	ஆய் 	ெசய் 	எத்தைகய	
ேமற்ெகாண் ள்ளார்பார்த்தீர்களா?	கி.பி.1772-ல்	 த் 	வ க	நாதர்
காலமாகிவிட்டார்.	உண்ைம,	 க்கா ம்	உண்ைம.	கி.பி.	1782- ம்	கி.பி.1794- ம்
அல்லவா	அைவ	வழங்கப்பட் ள்ளன.	இந்த	ஆண் களில்	சிவகங்ைகயில்
மன்னர்கள்	இல்ைலயா?	ஆமாம்.	இப்ெபா தான்	நிைன க் 	வ கிற
கி.பி.1780	 தல்	1801	வைர	சிவகங்ைகயில்	ம 	இ வர்	ஆட்சி	நடந்த
என்பைத	நிைல	நாட்டத்தாேன	ஆசிரியர்	இந்த	 ைல	எ தியி க்கிறார்.	அப்ப
ம தி வ க் 	விைசய	ெர நாத	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர்	என்ற	சிறப் 	ெபயர்கள்
இ ந்ததா...?	இல்ைலேய!	ஆமாம்	என் 	எ திவிட்டால்	பிரச்சைனேய	இல்லா
ேபாய்	இ க் ம்	ம 	இ வர்	வழங்கிய	பட்டயங்கள்	என் 	யா ம்	எளிதில்
ெசால்லிவி வார்கேள!	
கள த்	ெதாழில்	ஈ பட	எண்ணியவன்	 தலில்	தைலயாரி	வீட் ல்	ைகவரிைச
காட் னான்,	என்ப 	மறவர்	சீைமயில்	வழங் ம்	ெபா 	ெமாழி.	கி.பி.1780	 தல்
கி.பி.1801	வைர	ெதாடர்ந் 	இ பத் 	ஒ 	ஆண் கள்	ம தி வர்	சிவகங்ைக
மன்னராக	இ ந்தனர்	என் 	ெதால்லியல்	சாசனங்கைளத்	 ைணக்
எ க்கப்ேபாய்,	ெதன்ைனமரத்திேல	ஏறியவ க் 	ேதள்	ெகாட் ய	கைதயாக
லாசிரியர்	ெசால்லக் ய	அந்த	இ பத் 	ஒ 	ஆண் கால	கட்டத்தில்	ேவ

ஒ வர்,	ம 	பாண் யர்	அல்லாதவர்,	சிவகங்ைக	மன்னராக	இ ந்தார்	என்ற
உண்ைம,	ெபாய்ைய ம்	சரித்திரப் ரட்ைட ம்	 தியிேல	 ரட் விட் 	 தாகரமாக
எ ந் 	நிற்கிற .	அந்த	மன்னர்	யார்	ெதரிகிறதா?	அவர்	தான்	சிவகங்ைக
இளவரசி	ெவள்ளச்சி	நாச்சியாைர	மணந்த	சக்கந்தி	ேவங்கன்	ெபரிய	உைடயாத்
ேதவர்,	அவர 	அர 	ெபயர்தான்	அர 	நிைலயிட்ட	விைசய	ர நாதப்	ெபரிய
உைடயாத்	ேதவர்	ஆவார்.	'அர 	நிைலயிட்ட,	'விைசய	ர நாத"	என்ற	ெபா வான
சிவகங்ைக	மன்னர்கள 	வி க டன்	அவர 	இயற்	ெபயரான	ெபரிய
உைடயாத்	ேதவர்	என்ப ம்	ேசர்ந்த தான்	இந்த	அர ப்	ெபயர்.	 லாசிரியர்
றிப்பிட் ள்ள	இரண் 	ெசப் 	பட்டயங்களில்	மட் மல்ல.	இந்த	மன்னர்	ஏராளமான

அறக்ெகாைடகைள	'அர 	நிைலயிட்ட	விைசய	ர நாதப்	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர்'
என்ற	ெபயரில்,	கி.பி.1800-ம்	ஆண் வைர	வழங்கி	உள்ளார்.	அவர்	வழங்கி ள்ள
ெசப்ேப களில்	சிலவற்றின்	உண்ைம	நகல்க ம்	இந்த	 லில்	இைணப்பாக
ெகா க்கப்பட் ள்ளன.	

பக்கம்:	303	



"பதிைனந் 	வயதான	 ைரச்சாமி	கைடசியாகப்	பி பட் 	நா 	கடத்தப்பட்டார்.
அவைர	பற்றிய	கைடசிச்	ெசய்திையத்	த வ 	ேபராசிரியர்	ராக்கப்பனின்
அறிக்ைக.	அதன்ப 	 ைரச்சாமி	எந்த	வாரி தாைர ம்	விட் ச்	ெசல்லவில்ைல.
எனேவ	கி.பி.1821-ல்	
பினாங்கில்	இ ந் 	தி ம்பி	 ைரச்சாமி	உ திக்ேகாட்ைட	வரவில்ைல.	ம ைர
வந் 	அங் 	தங்கிவிட்ட ைரச்சாமி	மணம்ெசய் 	ெகாண்ேடா	அல்ல 	மணம்
ெசய் 	ெகாள்ளாமேலா	வாரிசின்றி	அங்ேக	காலமானார்	எனத்	ெதரிகிற .”	

ேமேல	 றிப்பிட் ப்பதில்	 ைரச்சாமி	ம ைரயில்	காலமானார்	என்ப
மட் ம்தான்	உண்ைம.	தளபதி	ெவல்ஷா	 றிப்பிட் ப்ப 	ேபால,	 ைரச்சாமி
ைக 	ெசய்யப்பட் 	பினாங்கிற் 	அ ப்பப்பட்ட	ெபா 	அவ க் 	வய 	15
அல்ல	இ பதிற் 	ேமல்.	தி மணமாகி	மக ம்	இ ந்தான்.	அந்தச்	சி வன
ெபய ம்	ம 	தான்.	அவர்கள்	மீ 	பரி 	ெகாண்ட	ஜமீன்தார்	ெகளரி	வல்லப
உைடயாத்	ேதவர்,	பைகவர 	 ம்பம்	என் 	க தாமல்	அவர்க க்
மாதந்ேதா ம்	இ 	 ழி	சக்கரம்	பணம்	( .253.9.11)	வீதம்	கி.பி.1805	வைர
ெகா த் 	உதவி	வந்தார்.	பிற 	இராமநாத ரம்	ஜமீன்தார்	அவர 	ஆட்சிக்	காலம்
வைர	(கி.பி.1812)	அந்தக்	 ம்பத்திற் 	மாதந்ேதா ம்	ப 	ெகா த்
பராமரித் 	வந்தார்.	பின்னர்	அவர்கள்	வ ைமயில்தான்	வாழ்ந்தனர்.	(பார்க்க
தமிழ்நா 	ஆவணக்	காப்பக	ம ைர	மாவட்ட	ெதா தி	1669	பக்கம்	99)	
பினாங்கில்	இ ந் 	தி ம்பிய ைரச்சாமி,	ம ைர	வந் 	மாலபட	காவல்	 ைற
கண்காணிப்பாளைரச்	சந்தித் 	தாம்	ம ைரயில்	தங்கி	வாழ	வி ம்ப தாக ம்
அதற்கான	உதவிகள்	ேகாரி	ம க்	ெகா த்தார்.	ஆனால்	தி ெரன் 	அவர 	உடல்
நலம்	ேமாசமாகி	மரணமைடந்தார்.	(ைவகாசி	11)	அவர 	சடலம்	காைளயார்
ேகாவி க் 	எ த் ச்	ெசல்லப்பட் 	ஜமீன்தார்	ெகளரி	வல்லப	உைடயாத்	ேதவர
ெபா ட்	ெசலவில்	அவர 	அடக்கம்,	அந்திமக்	கிரிைகைய	நடத்தப்பட்டன.	

இந்த	விவரங்கள்	அைனத் ம்	 ைரச்சாமியின்	மகள்	ம 	ேசர்ைவக்காரர்கள்
கி.பி.1821	ேம	மாதம்	இராமநாத ரம்	கைலக்ட க் 	ெகா த்த	ம வில்
காணப்ப கின்றன.	(பார்க்க	ம ைர	மாவட்ட	பதிேவ 	ெதா தி	4669/பக்கம்
101-102)	

இன் 	காைளயார்	ேகாவில்	ஆலயத்திற் 	எதிரில்	உள்ள	சந்தில்	காணப்ப ம்
சமாதி ம்	அங் ள்ள	தனியான	சிைல ம்	 ைரச்சாமியாகத்தான்	இ க்க
ேவண் ம்	என் 	நம்பப்ப கிற .	

பக்கம்:	487	
'ேபாராளி	இயக்கத்திற் த்	தன்ைன	அர்ப்பணிப்பதற்காக	 த் க்	க ப்பத்	ேதவர்
தி மணம்	ெசய் 	ெகாள்ளவில்ைல.	இன் 	இராமநாத ரத்தில்	உள்ள	அவர



வழியினர்	(அவ க் த்	தி மணம்	ஆகாததால்)	ேநர 	வாரி கள்	அல்ல.
அண்ணன்	தம்பி	வழியினர்."	
பக்கம்	488	
'ம தி வ டன்	அவ ம்	24-10-1801	ேததி	அன் 	தி ப் த் ரில்	 க்கில்
ேபாடப்பட்டார்."	
மீளங் 	 த் க்	க ப்பத்	ேதவர்	பற்றி	ம 	பாண் யர்	மன்னர்	 லாசிரியர்
வைரந் ள்ளைவ	பச்ைச	ெபாய்	என்பைத	 ம்ெபனியார 	ஆவணங்கள்
உ தியளிக்கின்றன.	மீனங் 	 த் க்	க ப்பத்	ேதவர்	தி மணமானவர்.
அவ க் 	ஒேர	தம்பி	மட் ம்	இ ந்தார்.	ெபயர்	கனக	சபாபதித்	ேதவர்.
கி.பி.1799-ம்	ஆண் 	கிளர்ச்சியில்	தீவிரமாக	ஈ பட்டதற்காக	16.11.1801-ம்
ேததியன் 	அவர்	அபிராமத்தில்	 ம்ெபனியரால	் க்கிலிடப்பட்டார்.	(பார்க்க
மாவீரர்	ம 	பாண் யர்	பக்கம்	160)	காைளயார்	ேகாவில்	ேபார்	 த்
ேதால்வியில்	 ந்த டன்,	ம தி வர்	அணியில்	 ம்ெபனியார 	பி யில்
சிக்காமல்	தப்பித்தவர்கள்	மாவீரன்	மயிலப்பன்	ேசர்ைவ ம்,	மீனங் 	 த் க்
க ப்பத்	ேதவ ம்	தான்.	காரணம்,	காைளயர்	ேகாவில்	ேபாரின்	ெபா 	அவர்கள்
இ வ ம்	இராமநாத ரம்	சீைமயில்	 ம்ெபனியார 	இலக் கைள	அழிப்பதில்
ஈ பட் 	இ ந்தனர்.	பின்னர்	 த் க்	க ப்பத்	ேதவைர,	அவர்	ேபாட் 	அர
அைமத் 	இ ந்த	இராமநாத ரம்	சீைமயின்	 த்தைக	நாட் ல்	(அ மந்தக் ,
ஒ ர்ப தி)	கி.பி.1803-ல்	ைக 	ெசய்யப்பட் 	இராமநாத ரம்	ேகாட்ைடயில்
தளபதி	மார் ன்	கண்காணிப்பில்	காவலில	்ைவக்கப்பட்டார்.	
(பார்க்க	Madura	Collectorate	Records	Vol.	1146/23-9-1803/பக்கம்.39)	

காவலில்	ைவக்கப்பட்ட	அவர 	 ம்பத்தினர்.	

	 	 	

1 த் க்	க ப்பத்	ேதவர் 1

2அவர 	தாயார் 1

3 மைனவிகள் 2

4அவர 	 ழந்ைதகள் 4

5 த் க்	க ப்பத்	ேதவர 	தங்ைக 1

6 த் க்	க ப்பத்	ேதவர 	தங்ைக
கணவர் 1

	 ஷயாரின்	 ழந்ைதகள் 3



6தியாகியான	தம்பி	கனகசைபத்	ேதவர
மைனவி

1

7ைஷயார 	ைகக் ழந்ைத 1

8 பணியாட்கள்,	ஆடவர்,	மகளிர் 10

	 	 ---

	 ெமாத்தம் 26

	 	 ---

(பார்க்க:	மாவீரர்	ம 	பாண் யர்	பக்கம்	160	தமிழ்நா 	ஆவணக்	காப்பக
பதிேவ ,	எம். .ஆர்.	ெதா தி	எண்	1146/1803,	24.10.1803/	பக்கம்
9)	இதைனய த் 	ப ச்	ெசல 	வழங்கிய	உத்திரேவா	அல்ல 	 த் க்	க ப்பத்
ேதவைர,	விசாரைணக் 	உட்ப த்தி	தண்டைன	வழங்கிய	விவரம்	அல்ல 	அவர
தைலக் 	விளம்பரப்ப த்தப்பட்ட	ஓராயிரம்	சக்கரம்	பணம்	பரி 	வழங்கப்பட்ட
ேபான்ற	விவரங்கள்	கிைடக்கவில்ைல.	இவ டன்	இைணந் 	ெசயலாற்றிய
சித்திரங் 	மயிலப்பன்	ேசர்ைவக்	காரைரக்	ைக 	ெசய்த டன	்அவர்மீ
பாைளயங்ேகாட்ைட	சிைறயில	்பகிரங்க	விசாரைண	நடத்தப்பட் 	அவ க்
மரணதண்டைன	வழங்கப்பட்ட .	அபிராமத்தில	்15.7.1803-ல்	 க்கில்
ெதாங்கவிடப்பட்டார்.	ஆனால்	 த் க்க ப்பத்ேதவைரப்	பற்றிய	கி.பி.1816-ல்
வ ட	ஆவணம்	உள்ள .	அப்ெபா 	கைலக்டர்	அவர 	ம 	ஒன்றிைன
15.8.1816	தீயன் 	ேமலிடத்திற் 	பரிந் ைரத்த 	அ .	

ஆதலால்	 த் க்	க ப்பத்	ேதவர்	மீ ம்	விசாரைண	நடத்தப்பட் 	தண்டைன ம்
வழங்கப்பட் க்க	ேவண் ம்	என	ஊகிக்கப்ப கிற .	

பக்கம்:	482,	83	
"இக்கிளர்ச்சியில்	மக்கள 	ஆேவசம்	ேமாசமான	அடக் ைறயினா ம்,
சிவகங்ைகச்	சீைம	ேசர்ைவக்காரர்	 ேராகத்தினா ம்	ஒ க்கப்பட் 	ஓய்ந்த '
(வி தைலப்	ேபாரில்	ேச பதி	மன்னர்	பக்கம்	121-22)	ேமேல	கண்ட	என
எ த் க்கைள	ம 	பாண் யர்	மன்னர்	 லாசிரியர்	இந்தப்	பக்கத்தில்	அப்ப ேய
எ த் க்	ெகா த் விட் 	'வாழ்நாெளல்லாம்	ஆங்கிேலயைர	எதிர்ப்பைதேய
இலட்சியமாகக்	ெகாண் க்க	சின்னப்	பாண் யரின்	ஒேர	ஒ 	ெசயைல	மட் ம்
ைவத் க	்ெகாண் 	சிவகங்ைகச்	சீைம	ேசர்ைவக்காரரின்	 ேராகம்	என்
றிவி வதா?	ஒேர	ஒ 	நிகழ்ச்சிைய	ைவத் 	ஒ வைர	எைட	ேபாட்

விடலாமா?'	என் 	ேகட் 	விட் 	மீண் ம்.	'இந்தப்	பிரச்சிைனயில்	 ற்றம்
சாட் கிறவர்.	தீர	விசாரைண	ெசய்தாரா?	இல்ைல	ஆங்கிேலயரால்



பா காக்கப்பட் 	வந் ள்ள	அதாவ 	ஒ 	தரப் 	ஆவணத்ைத	ைவத் க்
ெகாண் 	 க் 	வந் ள்ளார்.	ம 	பாண் யர்	தரப் 	ஆவணங்கைளத்
ேத யதாகக்	 றிப் 	இல்ைல.	உண்ைம	அறிய	வரலாற்றில்	 ந்
விசாரைணயாவ 	ேமற்ெகாண்டாரா?”	
இந்த	வினாைவ ம்	அந்த	 லாசிரியர்	எ ப்பி	உள்ளார்.	ஆதலால்	இந்தப்
பக்கங்களில	்அந்த	வினாவிற்கான	விளக்கத்ைத ம்	ெகா ப்பதற்
கடைமப்பட் ள்ேளன்.	ெபா வாக	சிவகங்ைகச்	சீைம	பற்றிய	வரலா 	 ல்	எ ம்
இ வைர	ெவளியிடப்படாத	நிைலயில்,	என 	இந்த	 ல்	வைர மா 	ேகட் க்
ெகாண்ட	பல	அன்பர்கள 	ேவண் ேகா க் 	இணங்க	இந்த	 யற்சிைய
ேமற்ெகாண் ள்ேளன.்	சிவகங்ைகச்	சீைமயின்	மாவீரர்களான	ம 	பாண் யர
வி தைல	இயக்கத்தி ம்,	அதிேல	தங்கைள	இைணத் க்	ெகாண்ட	அவர்கள
தியாகத்தி ம்	நான்	மிக ம்	ஈ பா 	ெகாண் ,	1989-ல்	'மாவீரர்	ம
பாண் யர்	என்ற	 ைல	வைரந்ேதன.்	என 	நான்காண் 	கால	உைழப்பினால்
உ வான	அந்த	 ைல	'சிறந்த	வரலாற் 	 லாக	ேதர் 	ெசய் 	16.1.1991-ம்
ேததி	ெசன்ைன	வள் வர்	ேகாட்டத்தில	்தமிழக	 தல்வர்.அவர்களால	்எனக்
பரி ம்	பாராட் ம்	வழங்கப்பட்ட .	

இந்தநிைலயில	்மக்கள 	மாெப ம்	தைலவர்கைளப்	 கழ்ந் 	பல்லாண்
பா வதி ம்	எனக் 	உடன்பா தான்.	அேதேநரத்தில்,	அண்ைம	 ற்றாண் ல்
இ ந் 	மைறந்த	அந்த	வரலாற் 	நாயகர்கைள,	வரலாற் க் 	 ரணான
ைறயில்,	வரலாற் ச்	சான் க க் ம்	தைடயங்க க் ம்	சம்பந்தமில்லாத

வைகயில்,	 யகற்பைன	அ ப்பைடயில்	சித்தரிப்ப 	என்பைத	யாவ ம்	சரித்திரப்
ரட்டாகத்தான	்ெகாள்வர்.	ஆைகயால்	அந்த	 லாசிரியர 	எ த் க்க க்
இங்ேக	வரலாற் 	ஆதாரங்க டன்	ம ப் 	ெகா த் 	இ க்கிேறன்.	இந்தப்
ப தியில	்என 	இரண்டாவ 	 லான	'வி தைலப்	ேபாரில்	ேச பதி	மன்னர்
(இ ம்	தமிழ்நா 	அரசின்	சிறந்த	வரலாற் 	 க்கான	 தற்	பரி ம்,
பாராட் ம்	15.1.1989-ல்	ெபற்ற )	 லில்	கண்ட	ஒ 	ப திக் 	விளக்கம்	தர
ேவண் ய	நிைலயில்	இதைன	எ கிேறன்.	ம 	பாண் யர்கைளப்	பற்றி
"கீழிறக்கிகாட்ட	ேவண் ம்	என்ப 	என 	இலக் 	அல்ல.	இந்த	 லின்	ேநாக் ம்
அ 	அல்ல.	
வரலாற் 	நாயகர்கள்	மனிதர்கள்தான்	என்பைத	மறந் 	வி தல்	 டா ,
தங்கள 	அவசர	 களால்,	சந்தர்ப்ப	நிர்ப்பந்தம்	ேபான்ற	 ழ்நிைலயில்
தவ கைளச்	ெசய் ள்ளனர்.	வீரபாண் ய	கட்டெபாம் 	நாயக்கர்	பக்கத்
பாைளயங்களில்	ெகாள்ைளயிட்டார்	அல்ல 	அவர 	பிரதானி	சிவ ப்பிரமணிய
பிள்ைளயின்	ெகாள்ைளக க் 	உடந்ைதயாக	இ ந்தார்	என்ப 	அவர்	மீதான
ற்றச்சாட் .	ஆங்கிேலயர 	 ச்ைசக் ட	ெபா க்காத	எதிர்ப் 	அணியில்,

சிவகிரி	ேபான்ற	ெநல்ைலப்	பாைளயக்காரர்கைளெயல்லாம்	திரட் ய	ெபா ,



பக்கத்தில்	உள்ள	சிவகங்ைகச்	சீைம	ஆட்சியாளர்கைள	தன 	அணிக்
ெகாண் 	வர	தவறிவிட்டார்	என்ப 	மன்னர்	 த் ராமலிங்க	ேச பதி	மன்னர்
மீதான	 ற்றச்சாட் .	மற் ம்	திவான்	 ர்ைணயா	ேபான்ற	பழைமவாதிகள்	தன
தீவிரக	்ெகாள்ைகக க் 	இணக்கமாக	இல்ைலெயன்பைத	நன் 	அறிந்
இ ந் ம்	தீரர்	திப் 	 ல்தான்	அவர்கைளேய	இ திவைர	நம்பி	நின்ற 	அவர
வீழ்ச்சிக் 	காரணமாயிற் 	என்ப 	திப் 	 ல்தான்	மீதான	 ற்றச்சாட் .	

பக்கம்:	490	
'சிவகங்ைகயின்	ஆதி	மன்னர்	சசிவர்ண	ேதவரின்	வாரி தான்	ம 	

பாண் யர்	என	உ தி	ெசய் ம்	ஆவணத்ைதக்	காட் மா 	பாண் யர்கைளக்
ேகட்டான்.	அதற் 	இவர்கள்	"....	இந்தக்	கெலக்டர்	 விங்டன்	இங் 	ஏற்ப கிற
கலகங்க க்ெகல்லாம்	காரணம்	இவைர	நீக்கிவிட் )	இவர்	இடத்தில	்ஒ
திறைமயான	கெலக்டைரப்	ேபாட ம்	(கால் ெவல்	பாதிரியார 	தி ெநல்ேவலி
சீைமச்	சரித்திரம்)	என் 	ெசன்ைனயில்	உள்ள	 ம்ெபனி	அர க்ேக	ம
பாண் யர்	க தம்	எ தினாராம்.	எந்த	அள க் 	ேமல	்மட்டம்	வைர	ஆங்கிேலயைர
ட்டாளாக்கி	ைவத் 	இ ந்தனர்	என்ப 	இதன்	 லம்	ெதரிய	வ கிறதல்லவா?"	

ேமேல	கண்டவா 	ம 	இ வர்	 ம்ெபனியா க் 	எ திய	எந்தக்	க த ம்
தமிழ்	நா 	ஆவணக்	காப்பகத்	ெதா ப் களில்	காணப்படவில்ைல.	ஆனால்
கெலக்டர்	 விங்டன்	1.2.1801-ம்	ேததிய	க தத்தில்	இறந் 	ேபான	ராணியார
வம்சாவளி	விவரங்க டன்	வந் 	சந்திக் மா 	ேகாரியி ந்ததற் 	சின்ன	ம
ேசர்ைவக்கார 	4.2.1801-ம்	ேததியிட்ட	க தம்	அங் 	உள்ள .	இேதா	அந்த
க தத்தின்	ெமாழியாக்கம்	ெசய்யப்பட்ட	ப தி.	

' தல்	ேததியிட்ட	கெலக்டர 	தாக்கீைத	ெபற் க	்ெகாண்டைத	அதில்
ேகாரப்பட் ள்ளதற்கான	விவர ம்	கீழ்வ மா .	

எனக் 	அ ப்பப்பட்ட	உத்தரவிற் 	இணக்கமாக,	தங்கள 	பணியாளர்	 லமாக
இறந் 	ேபான	சிவகங்ைக	ராணியின்	வம்சாவளி	அட்டவைணைய
அ ப்பியி க்கிேறன்.	க தத்தில	்ேகாரியி ந்தவா 	தாமதம்	இல்லாமல்
தங்கைளச்	சந்திக்க	ேவண் ம்	என்ப தான்	என 	ஆைச.	ஆனால்	என
கால்களில்	ஏற்பட்ட	 ண் ம்,	பயங்கரமான	தைலவலியினால்	உடல்	நலக்	 ைற
ஏற்பட் ள்ள ,	ேநரில்	வர யாமல	்த த் 	விட்ட .	வி ப்பப்பட்டால்,	என
ம மகன்	சங்கிலி	ேசர்ைவக்காரைர ம்,	சின்ன	ராஜாைவ ம்	அ ப்பி
ைவக்கிேறன.்	என 	இதய	 ர்வமாக,	எப்ெபா ம்	எனக் 	வழங்கப்ப ம்
உத்திர க க் 	இணங்க	நடந் 	ெகாள்ேவன்.	மயிரிைழயில்	 ட	எனக்
அளிக்கப்ப ம்	உத்தரவிற் ப்	 றம்பாக	நடந் 	ெகாள்ளமாட்ேடன.்	இப்ெபா
மட் மல்ல	எப்ெபா ம்..."	



ம 	ேசர்ைவக்காரர்	 ம்ெபனி	ேமலிடத் க் 	கெலக்டர்
விங்டைனப்	பற்றி	எ திய	 கார்	க தத்தி ம்,	"....	என 	எஜமானர 	(சிறிய

தகப்பனார 	மகன்)	மக்க ட ம்,	வம்சாவளி	அட்டவைணக டன்	தன்ைனச்
சந்திக் மா 	கெலக்டர்	உத்திரவிட் ந்தார்.	இதைன	ஒரள 	நிைறேவற்றிேனன்.
ஆனால்	என 	உடல்	நலி 	காரணமாக,	என்னால்	அவரிடம்	ெசல்ல	இயலவில்ைல.
என 	எஜமானர 	இைளய	தம்பி டன்	விளக்கம்	ெசால்லத்தக்க	அ வைர
அ ப்பி	ைவப்பதாக	அறிவித் 	இ ந்ேதன.்	இதன்	ெதாடர்பாக,	இத் டன்
இைணத் ள்ள	க தத்ைத	தி ப்பி	அ ப்பி	பதிலளிக் மா 	எ தி ள்ளார்.'	

இைவகளில்	இ ந் 	 ம்ெபனி	கெலக்டர்	ம 	பாண் யர்	சசிவர்ணத்	ேதவர
வாரி 	என்பதற்கான	வம்சாவளி	பட் யைலக	்ேகாரவில்ைல	என்ப 	ெதளி .
ேம ம்	கெலக்டர்	 விங்ட க் ப்	பதிலாக	திறைம ள்ள	ேவெறா 	கெலக்டைர
நியமனம்	ெசய்ய ம்	ேகாரவில்ைல.	மாறாக,	தம 	30.7.1801	ேததியிட்ட	நீண்ட
க தத்தில்	 ம்ெபனி	நலன்க க் ம்	மக்கள 	 பிட்சத்திற் ம்	 ரணான
வைகயில்	கெலக்டர்	ெசயல்ப வதாக ம்,	பகிரங்க	விசாரைண	ஒன்றிற் 	ஏற்பா
ெசய்தால்,	அதற்கான	சான் கைள	ஆஜர்ப த்த	சித்தமாக	இ ப்பதாகத்தான்
பிரதானி	ம 	ேசர்ைவக்காரர்	 றிப்பிட் ள்ளார்.	ஆங்கிேலயைர	யா ம்
ட்டாளாக்க	 யலவில்ைல.	ஆனால்	பதிெனட்டாவ 	 ற்றாண் ல்	அவர்கள்தான்

நம்மவர்கைள	 ட்டாளாக்கிய	நிகழ்ச்சிகள்	வரலாற்றில்	பதி 	ெபற் ள்ளன.	
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பக்கம்:	48	
"மன்னர்	சசிவர்ணத்	ேதவர்	காலத்திற் 	 ன்னேர	சிவகங்ைக	சி 	ஊராக
இ ந்த .'	

பக்கம்:	52	
"சசிவர்ணத்	ேதவ க் 	அகிலாண்ேட வரி	நாச்சியார்	மணம்	 க்கப்பட்ட .
இவர்	 லம்	மகப்ேப 	இல்ைலெயன்பதால்	இரண்டாவ 	மைனவி	மனம்	 க்கப்
ெபற் 	இ க்கலாம்.'	

பக்கம்:	82	
"..எனேவ	பழம்	ெப ைம	வாய்ந்த	சி வயல்	என் ம்	ஊைர	ெபரிய	ம
பாண் யர்க க்ேக	அளித் 	அவைர	அதன்	தைலவராக்கினார்.'	
பக்கம்:	130	
"....	கர்ப்பிணியாக	இ ந் ம்	களம்	ேநாக்கிச்	ெசல்ல	இ ந்தார்.	உரிய	ேநரத்தில்
ம 	பாண் யர்கள்	வந் 	த த்ததால்	கர்ப்பிணியான	அவைரக	்காப்பாற்ற

ந்த .'	



பக்கம்:	137	
"ெகளரவம்	பாரா 	ம 	பாண் யர்	நாட் 	நிர்வாகத்ைத	ஒட்ட	

தனியாரிடம்	 ட	தயங்கா 	கடன்	வாங்கினார்.'	
பக்கம்:	162	
"படமாத் ார்	பழம்	ெப ைம	உள்ள	ஊர்தான.்	இ ப்பி ம்,	அவ் ர்ப்
பாைளயக்காரர்	நா ேகாட்ைட	அரச	 ம்பத்தின க் 	உறவினர்	அல்லர்."	

பக்கம்:	642	
"அக்ேடாபர்	24	சனிக்கிழைம	வி ந்த .	சனிப்பிணம்	தனி	ேபாகா 	என் ம்
பழெமாழி	அக்கினி க் 	ெதரிந் 	இ க் ேமா	என்னேவா!	ேபாராளிகள்	பல	
ேபைர	ஒேர	நாளில்	 க்கில்	ேபாட்டார்."	
பக்கம்:	458	
"...	தம 	ச கத்தவர்	அல்லாதவர்களால்	அக ைடய	ச கத்தவர்	ஒ வைர	ஏன்
மர க் 	மாறாக	அறிவிக்க	ேவண் ம்.	சிவகங்ைகைய	அதற் 	 ன்	ஆட்சி	 ரிந்த
ச கத்திைன	ம 	பாண் யர்	ேசர்ந்தவரல்லர்	என்பதற்காக,	தான	்ெதால்ைல
ெகா த்தைத	எண்ணி	வ ந்தி.	அதற் க்	க வாய்	ேதட	மயிலப்பன்	 லம்	அப்ப
ஒ 	ஏற்பாட்ைடச்	ெசய்தார்."	
பக்கம்:	495	
'...	 த் ராமலிங்க	ேச பதிக் 	ஆதரவாக	கிளர்ச்சி	நடத்தி	வந்த	ேபாராளித்
தைலவர்	மயிலப்பன்	ஆங்கிேலயரால்	பி க்கப்பட் 	சிைறயில்	அைடக்கப்பட்டார்.
சிைறயில்	இ ந் 	தப்பி	அவர்	அைடக்கலம்	ேத ச்	ெசன்ற 	எங் 	ெதரி மா?
சிவகங்ைகக் த்தான்.'	

பக்கம்:	589	
ராஜ	 ரிய	ேச பதிக் 	சந்ததி	இல்லாைமயால்	சந்திரப்ப	ேசர்ைவக்காரர்
சமஸ்தானத்ைத	நடத்தி	வந்தார்.	கிழவன்	ேச பதி	ேதர்வாகி	கி.பி.1674-ல்	அவர்

	 ம்வைர	சந்திரப்ப	ேசர்ைவக்காரேர,	 டா	மன்னராக	ேச நாட் ன்
ஆட்சிைய	நடத்தி	வந்தார்.'	
பக்கம்:	592	
"... க்ேகாட்ைடச்	சீைமயில	்ெதாண்டமான்கள்	பிரபலம்	அைட ன்ேப,
பல்லவராயர்கள்	என் ம்	ேசர்ைவ	அரச	பரம்பைரயினர்.	சீ ம்	சிறப் மாக	நான்
ற்றாண் கள்	ஆட்சி	 ரிந்த ம்	வரலாற்றில்	பதிவாகி	உள்ள	ெசய்திகள்.'	

பக்கம்:	626	



“...	களத்தில்	எதிரிகள்	இல்லாமல்,	ெவற் க்ேகாட்ைடையப்	பி த் விட் ,
அக்னி 	ெவற்றி	ெவற்றி	என் 	வீராப் க்	ெகாண்ட 	வீண்	ெப ைமயாகக்
க தப்பட்ட .'	

...	ஒ 	 ஞ் ட	காைளயார்	ேகாவிலில்	இல்லாமல	்ஊைரவிட்ேட	 ன்
ெசன் 	விட்டனர்.	70,000-க் 	 ைறயாத	பைட	வீரர்கைளக்	ெகாண்ட
ம தி வரிடம்	எவ்வள 	பீரங்கிக ம்	பிற	ஆ தங்க ம்	இ ந்தி க் ம்?"	

பக்கம்:	643	
' ைரச்சாமி	தவிர	அவர 	 ம்பத்தின்	ஆடவர்கள்	 க்கிலிடப்பட்டனர்."	
'இராமநாத ரம்	 ரட்சி	அரசின்	ேச பதியாக்கப்பட்ட	 த் க்	க ப்பத்	ேதவர்
உட்பட."	

'24.10.1801	ேததி	 க்கிலிடப்பட்ட	ம தி வரின	்உடல்கள்	 ன் 	நாட்கள்
கழித் 	27.10.1801-ம்	ேததி	அன் 	காைளயார்	ேகாவிலில	்அடக்கம்	ெசய்ய
ேநர்ந்த 	எனத்	தீர்மானிக்க	 கிற .'	

பக்கம்	432	
'கிழவன்.ேச பதி	நி விய	இராமநாத ரம்	 ரங்ேகாட்ைட	இரா வப்	பயிற்சி
சாைலயில	்பயின் 	ெவளிவந்த	ம 	பாண் யர்	அவர்	நிைனவாக,	கிழவன்
ேச பதி	சிைலைய	காைளயார்	ேகாவிலில்	ஆலயத்தில்	நி வினார்."	

பக்கம்:	648	
"ேவங்கன்	ெபரிய	உைடயாத்	ேதவர்	மட் ம்	ெபங்ேகாேலான	என் மிடத்திற் 	நா
கடத்தப்பட்டார்.'	
பக்கம்:	594	
"ெகளரி	வல்லபரின்	ஆட்கள்	அங் 	அப்ப ெயா 	பிரச்சாரத்ைத	பரப்பியி ந்தனர்.
பாஞ்சாலங் றிச்சிப்	ேபாராளிகள்	இங் 	வந்ததால்	இனி	இங் 	உண 	கிைடப்ப
சிரமமாகிவி ம்	என் 	திண்ைணப்	பிரச்சாரம்	நடத்தினார்கள்."	
பக்கம்:	485	-	86	
"கி.பி.1799	ஏப்ரலில்,	ேம	திங்களில்	 ளத் ர்	ப தியில்	நைடெபற்ற
கிளர்ச்சிகளின	்காரணமாக	மயிலப்பன்	பி க்கப்பட் 	சிைறயில்
அைடக்கப்ப கிறார்.	ஆனால்	சிைறயில	்இ ந் 	தப்பி	சிவகங்ைகக் 	வந்
அைடக்கலமாகிறார்."	

பக்கம்:	486	
"அதன்பின்	மயிலப்பன்	தனிைமச்	சிைறயில்	உள்ள	ேச பதிையச்	ெசன்



சந்தித் ப்	ேப கிறார்.	தன்ைனப்	பி க்க	சின்னப்பாண் யைர	ஆங்கிேலயர்	பி க்க
ேகாரி ம்	பி த் க்	ெகா க்கிற .	ஆகியவற்ைற	மயிலப்பன்	ேச பதியிடம்
ெதரிவிக்க,	தாம்	ம 	பாண் யர்கைள	தவறாகப்	 ரிந் 	ெகாண்டைத	எண்ணி
ேச பதி	வ ந்தினார்."	
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�������	-	1	
1.	����������	����	�����������	
சிவகங்ைகச்	சீைம	ஊர்களில்	கள	ஆய்வின்ெபா ,	சிவகங்ைகத்	தன்னர
மன்னர்கள்	வழங்கிய	ெசப்ேப கைளப்	ேபால,	 மக்க ம்	தங்க க்கிைடேய
பி பா ,	இைச றி,	காணியாகி	ஆகியைவகைள	ெசப்ேபடகளில்	ெவட்
ைவத் 	இ ப்ப 	கண்டறியப்பட்ட .	

கிைடக்கப்ெபற்ற	இத்தைகய	ெசப்ேப கள்	நான்கிைன ம்	இங்ேக	உரிய
றிப் க டன்	வரலாற் 	ஆய்வாளர்கள 	பயன்பாட் ற்காக	ெகா த்

இ க்கிேறாம்.	
���������������	��������
மறவர்	சீைமயின்	அைனத் ப்	ப திகைள ம்	ேசர்ந்த	பண்டாரம்	என்ற
ச கத்தினரின்	(தற்ெபா ைதய	அர 	பதிவின்ப 	 லவர்கள்)	தங்கள 	ச கக்
கட்டைமப்ைப	உ திப்ப த் ம்	 கமாக,	தங்கள்	உறவின்	 ைறயின க் ள்
மாமனார்	மக ம்	மாமியார்	மக ம்	மணவிைன	ெகாள்வைத	கட்டாயப்ப த் ம்
இைச றி	இந்த	ெசப்ேப .	

இந்தச்	ெசப்ேபட் ல்	இ வ 	 ன் 	ஆண் க க் 	 ன்னர்	(இந்த
ச கத்தினர்	மறவர்	சீைமயில்	-	இராமநாத ரத்திலி ந் 	அரியவ வம்	வைகயான
அ பத் 	இரண் 	ஊர்களில்	நிைலத் 	இ ந்தைத	அறிவிக் ம்	ெதா ப் 	ஏடாக
விளங் கிற .	

இந்த	இைச றி	வைசயப்பட் ள்ளதாகக்	 றிப்பிடப்பட் ள்ள	"சாலிவாகன
சகாப்தம்.	1561-ம்	வ டம்	ெரளத்திரி	வ டத்திற் 	ஒத் வரவில்ைல.	அத் டன்
இந்தச்	ெசப்ேபட் ன்	வரி	63-ல்	' ம்ெபனியா க் 	அபராதம்	பன்னிரண்
விராகன்"	என்ற	ெதாடரில்	இ ந் 	இந்தச்	ெசப்ேப 	பதிெனட்டாவ
ற்றாண் ன்	இ தியில்	வைரயப்பட் க்க	ேவண் ம்	என	அ தியிடப்ப கிற .	

1.	சாலிவாஹன	ஸஹாப்தம்	1561	ஸ்ரீஸ்ரீச
2.	ரியான	ெரளத்திரி	ஸ்ரீ	பங் னி	மீ	ய 	உ	ஸ்ரீ	மத்ேஸ
3.	 -நாதராகிய	 த்தநாதய்யறவர்க க் 	அ யிற்கண்
4.	ட	தங்கள்	வம்சத்தவர்களாகிய	மடபதிகள்	உரவின் ைற
5.	யார்கள்	நடக்கிர	 ப்பந்ததிர் ம்	சாதி ங்காய்	நட் ஷிரவிஷ
6.	யத்திர் ம்	நாங்க ம்	எங்கள்	வாரி க ம்	தங்க க் ம்	தங்கள்	வ
7.	ரரிஸ்க க் ம்	எ திக்ெகா த்த	 ப்பந்த ரி,	 ளத் ல்	மடபதி



சிவஜாண் ப்	 லவர்	ஏமேதஸ்
8.	வரம்	நட் வாலி த்தழ 	பண்டாரம்.	இராமநாத ரம்	ெந ப்பாண்
ஆைனக் ளம்	வ கநாத	பண்டார
9.	ம்	இைடக்காட் ர்	நீராகாரப்	பண்டாரம்	விளத் ர்	க ப்ப	பண்டாரம்	 வந்தி
தி ப்	பண்டாரம்	மண
10.	 ர்	வாளாயிேவ 	பண்டாரம்	ெப ங்க ைண	மா த்தாண் ப்	பண்டாரம்
மஞ் ர்	 தனாண்
11.	 த்தியல்	 தனாண் .	அபிராமம்	காளாஸ்திரிப்	பண்டாரம்	வளநா
பாண் ப்	பண்டாரம்	கிடாரந்ெந
12.	ல்லினாத	பண்டாரம்.	வண்ணான் ளம்	கட்டகாத்தி	பண்டாரம்
ேகாவிலாங் ளம்	 த் க் மாரப்	பண்டார
13.	ம்	வரவணி	சாமிநாத	பண்டாரம்	காக் ர்	ஆள்வானாண் ப்	பண்டாரம்
வாணியங் 	ெமாய்க	பண்டா
14.	ரம்	உைடயாண் ப்	பண்டாரம்	மானா 	வயிரவ	பண்டாரம்	ஆப்ப ர்	காசிப்
பண்டாரம்	பைழய ர்
15.	ெபாதறிய	பண்டாரம்	அரிய 	வீரப் லவன்	 ரங் 	ெபத்தண்ண	பண்டாரம்.
ெயட்டய்யா ரம்	 ச்
16.	சாமிப் லவன்.	ேவடபட் 	ெபத்தண்ண	பண்டாரம்	அரச 	ெமாட்டய	பண்டாரம்
ஆத ர்	 த் க்க
17.	ப்ப லவன்.	கீளச்ெசத்தாைள	உலகப் லவன்.	 ச ர்	ெரங்கஸாமி	 லவன்.
ரனியம்பட் .	உ

18.	ைமயன	பண்டாரம்.	உ ரிக்	ேகாட்ைட	சாமினாதப் லவர்,	ஒட்டப்பிடாரம்
உலகப்பண்டாரம்.	ச
19.	 ரிமங்கலம்.	தி ேமனிப் லவன்	தட்டப்பாைர,	கந்தசாமிப் லவன்
ெசக்காரக் 	 ம்மினிப்
20.	 லவன்.	கண்ண ர்.	கரதபண்டாரம்.	சாத்த ர்.	கடம்ப	பண்டாரம்.	வள்ளி
நாயக ரம்.	ச
21.	 ந்தரபாண் யப் லவன்.	 ட்ைடக்	 ரிச்சி.	காஷ்வராய	பண்டாரம்.
தி ச் ளி.	மணியாண்
22.	ப்பண்டாரம்.	அ ப் க்ேகாட்ைட	அ ணாசலப்	பண்டாரம்	இ ஞ்சிைர	வீரண
பண்டாரம்.	கட்ட
23.	 ர்	கந்தபண்டாரம்.	மிளக ர்	க ப்ப	பண்டாரம்	கட் னாளம்	சிவனாண் ப்
பண்டாரம்.	ெவ
24.	ள்ளி ரிச்சி.	ேச நாத	பண்டாரம்.	ெபாண்ணா ளம்	வீர	பண்டாரம்.	வலச்ேசரி
ரண	பண்ட

25.	ரரம்,	உைன ர்.	 க	பண்டாரம்.	தைர 	 ஷ்யய	பண்டாரம்.	 லவர்
ேவலங் ,	தி



26.	 ேமனிப் லவர்.	ப ி ர்.	 	ெவயிலாப் லவன்	எ வண் 	க ப்ப
பண்டாரம்.	க
27.	ரடல .	ெசண்பக	 ப்பண்டாரம்.	பரளச்சி	 ந்தர	பண்டாரம்.	ேமலமாந்ைத,
ெபத்	
28.	தணபண்டாரம்.	வீரபாண் ய ரம்.	ெபஷ்ண	பண்டாரம்	ெசம்மப் ர்.	உைமயண
பண்டார
29.	ம்.	வடவலா ரம்.	தி ேமனிப்	பண்டாரம்.	 மன்னார்	ேகாட்ைட.
தி ப் லவன்.	ெதர்
30.	க் 	தைரக் .	 ைமய	பண்டாரம்.	மண்டல	மாணிக்கம்	வாழவந்த
பண்டாரம்,	தாேம
31.	ரதரம்பட் .	வயிரவ	பண்டாரம்.	மாசவதத்தம்	 சாமி	பண்டாரம்.	சங் ரணி.

சாமி
32.	பண்டாரம்.	அரியனா ரம்.	 மரபண்டாரம்.	ேமலகண்ட	மடபதிகள்.	பண்டாரிகள்
உரவின்
33.	 ைறயார்களாகிய,	சகலத்திரா ம்	நம்	ஜாதியில்	நடந் 	ெகாள்ள	ேவண் ய
விைஷயத்ைத
34.	தப்பற்றி	அ யிற்காட் 	இ க்கிரப 	நடந் 	ெகாள் ேவாமாக ம்	/	அதாவ
மாம்
35.	னார்	மக ம்	மாமியார்	மக ம்	சம்பந்தம்	பண் கிர	ெதன் ம்	அப்ப
சம்பந்தம்	பண்
36.	ணாவிட்டால்.	 பரம்	உரவின்	 ைறயார்க க் 	அபராதம்.	 ப்பத்திெரண்
ெபான்	ெகா த்
37.	ஜாதிக் 	கீளப்ப ந் 	ெகாள் கிற	ெதன் ம்	/	இ ேபால்	மாமியார்.	மகன்
மாமன்	மகைள
38.	அன்னியில்	ேபாய்	ேவேர	கலியாணம்	பண்ணிக்	ெகாண்டா ம்	ேமலகண்டப
ப்பத்திர

39.	ண் 	ெபான்	ெகா த் 	சாதிக் 	கீழ்ப ந் 	ெகாள்கிரெதன் ம்
ெபண் க் ப்	ப சம்.	அய்ந்
40.	 	ெபான் ம்	கலியாணத் க் 	தீர்ைவ	இ பத்தி	அய்ந் 	ெபான் ம்
ெகா த் 	தீர்ந் 	ெகா
41.	ள் கிரெதன் ம்	ஒ த்தி	 ஷ டேன	ஒ த்தி	ேசர்ந் 	ெகாண்
ேபானா ம்	 பிகரமான
42.	அத்தாட்சி	வந்தா ம்	த மான	தண்டைன ம்	ெதண் ைன ம்	பண்ணி
அபராதம்	பண்ணிரண்
43.	 	ெபான் ம்	பிரந்த	பிள்ைளக் 	காணி	இல்ைல	ெயன் ம்	இந்தப்ப
ெசய்கிறெதன் ம்.	
44.	ஷன்	ெபண்டாட் க் 	தீர்ைவ	 ன்பம்	வந்தா ம்	ஆணாவ 	ெபண்ணாவ



மாட்ேட
45.	ஒ	ெமன்றா ம்	அப்ேபர்பட்டவர்க க் 	கட் த்தாலி	தீர்ைவ	பண்ணிரண்
ெபான்ெயன்
46.	 ம்	 க் 	த ைண	பணம்	வன்ப ங்	ெகா த் 	 வி ைடய
பாதத்தில்	சாஸ்டாங்க
47.	நமஸ்காரம்	ெசய் 	பஞ்சாட்சரம்	வாங்கி	தரித் க்	ெகாள் கிரெதன் ம்
மாப்பிள்ைள
48.	க்காரி	இடத்தில்	ெபண்ணில்லாமல்	ேபானால்	அண்ணன்	தம்பிக்
சம்பந்தப்பட்ட	இடத்தில்	 ட
49.	இ ந் 	கலியாணம்	பண் விக்கிரெதன் ம்
ெபண்காரனிடத்தில்	மாப்பிள்ைள	இல்லாமல்
50.	ப்	ேபானால்	தமக்ைகயார்	தங்ைக	சம்பந்தப்பட்ட	இடத்தில்	 ட	இ ந்
கலியாணம்	பண்ணி
51.	ைவக்கிறெதன் ம்	 ஷன்	ெபண்டாட் ைய	கீள்ேநாக்கின்	வார்த்ைத
ெசான்னா ம்	ெப
52.	ண்டாட் 	 ஷைன	 ஷிணிப்பாய்	ேபசிப்	ேபசினா ம்	தீர்ைவ
இல்ைலெயன் ம்	ஆண்பிள்
53.	ைள	ெபண்பிள்ைளகள்	ஒ வைரவிட்ெடா வர்	சாதிக் 	விேராதமாய்	ேவெர.
ைவப் 	ைவத்தி
54.	க்கிரதாக	 வந்தால்	ஜாதிக் 	 ரம்பாய்	தள்ளிப்	ேபாட் 	உரண் ைரயில்
ேநரிய	ஞாயத்ைத,	அ
55.	ரண்மைனயில்	கைரேயத்தினால்	அப்ேபர்பட்டவர்கைள	தீர்த்தத் ைர,
தண்ணித் ைர	நன்ைம
56.	தீைமயி ங்	 ட்டாமல்	ஜாதியில்	பிரம்பாய்	 ள்ளிப்	ேபா கிற 	என் ம்
நம்மள்	ஜாதிஞ
57.	ரயமாய்	நாத	 த்திைர	ேபாடாதவன்	 பரம்	உரவின்	 ைரயார்
ெதண்டைனக் ள்	அகப்பட் 	நடந்
58.	ெகாண் 	நாத த்திைர	தரிசித் க்	ெகாள்வானாக ம்	கலியாணம்
பண்ணின	ேபர்க க் 	நபர்	ஒன் க்
59.	வ ஷ	காணிக்ைக	 பாய்	அைர	வீத ம்	கலியாணம்	ெசய்யக் ய
வய ைடயவ
60.	க் 	காணிக்ைக	 பாய்	கால்	வீத ம்	இத்தப்ப 	ஸ்ரீமத்	ேஸ நாதராகிய
த்தனாதய்யறவ

61.	ர்கள்	ச கத்தில்	 ய	மடபதிகள்	பண்டாரிகள்	உரவின்	 ைரயார்	சகலமான
ேபர்க ம்
62.	நடந் 	ெகாள்கிறெதன் 	ெய திக்	ெகா த்த	 ப்பந்த	 ரிைய	யாதா
ெமா வன்	அட் 	அளி



63.	 	ெசய்தால்	 ம்பனியா க் 	அபராதம்	பன்னிரண் 	 வீராக ம்	உரவின்
ைரக் 	ஆ

64.	விராக ம்	 க்கிற 	அப்ப 	ெகா த்தவர்கள்.	ஜாதிக் 	 ரம்பாய்ப்
ேபாேவாமாக ம்.
65.	இந்த	ஒப்பந்த	 ரித் 	இைட 	அட் யளித்தவன்	கங்ைகக்கைரயில்	காராம்
ப ைவ ம்
66.	பிராமணைர ம்.	மாதா	பிதாைவ ங்	ெகான்ற	ேதாஷத்திேல	ேபாேவாமாக ம்
என் 	நா
67.	ங்கள்	அைனேவார்க ம்	சம்மத்தின்	ேபரில்	இந்த	 ைரைய	ெய திக்
ெகா த்ேதாம்.
68.	இந்த	 ரிெய திேனன்.	நட் வாலி	உய்யவந்த	பண்டாரம்.	 த்
விஸ்யா னாத	க
69.	ன் 	ேமய்கசி	உைடயார்	ேஸ பதி	(பிரதி	எ த் 	உதவியவர்	ெதால்லியல்	 ைற
பதி 	அ வலர்	தி 	மா.சந்திர ர்த்தி	எம்.ஏ.)	
���������������	�������
இந்தப்பட்டயம்	சாலிவாகன	சகாப்தம்	1389.	தாரண	வ டம்	ஐப்பசி	14ம்	ேததி
ச ந்திர	பாண் யராசா	என்பவர்	ெபான்னமராபதி	நாட் ல்	நான் 	வைகப்
ைரயமாற் 	வழங்கிய	காணியாட்சிையக்	 றிப்பி ம்	ஏடா ம்.	இந்தப்	பட்டயம்
வைரயப்பட்டதாகக்	 றித் ள்ள	சக	ஆண் ம்	தமிழ்	வ ட ம்	இைணந்
வரவில்ைல.	ஆதலால்	இ 	ஒ 	பிற்காலச்	ெசப்ேபடாக	அைமதல்	ேவண் ம்.	

ெசப்ேபட் 	வரிகள்	33-34-ல்	மன்னர்	பரிமீ 	ெசன் 	காணியாட்சி	நிலத் க்
அளைவக்	காட் க்	ெகா த்தார்	என்ற	ெசய்தி	 ைமயானதாக	உள்ள .	

1.	உ மகா	மண்டல்	லீ பரன்	அரிய
2.	தள	விபாடன்	பாைசக்கித்	தப் 	 வர
3.	ரய	கன்டன்	கன்ட	னா 	ெகாண்
4.	ெகான்ட	நா 	 டாதான்	பாண்
5.	மண்டலத் ர்	அ பதி	ெகஷபதி	நரபதி
6.	ேத (வின் )றிய	 ைரச்சிய	பாரம்ப
7.	ன்னி	ய ளாயி	நின்ற	சாலிக	வாக
8.	ன	சகாத்தம்	1389	 	ேமல்
9.	ச்	ெசல்லாயி	நின்ெறன	தா ன	
10.	அற்ப்பசி	மாதம்	17	ேததி	சீய	ேசாள	ெகம்
11.	பீர	வளர்	நாடாகிய	ேகானா 	பிறாம
12.	ைல	 ள்ந்த	ெபான்னமராவதி	(நா)ட் ல்



13.	ெபா 	நல் 	ஆைற	மங்கல(ட்டாற்)
14.	கிய	ெபான்னமரா	பதியில்	வரிைசேல
15.	அ க்கானி	யாச்சிக்கி	கற்த்தராகிய	கா கா
16.	ர்த்த	ேவளாளர்	பட்டம்	7 	நத்தம்	705
17.	7க் 	 க்கா 	1511க் 	வி மத
18.	ரயா	21க் 	ேதவதாயம்	212க் 	நா
19.	 	64க் 	தைல ராகிய	ஒலி ர்	கடத் ம்	கா
20.	 க்காத்த	ேவளாளர்	கைரச்சிட் ப்	ேபா
21.	ட் க்	 த்த	கானியாச்சி	யாவ 	வரிைச
22.	ச	இவ் க்	கானியாச்சிக்கி	கற்த்தன்னா
23.	க	வந்த	ெதச்சினா மிக்கி	கற்த்தனாகிய	ேச
24.	 	காவல்ப்	 ைரயர்மற்	மன்னர்	வாள்
25.	களக்ேகாட்ைட	ராயன்	பட்டமான	மங்கா
26.	த்தார்	பாண் யர்	ேதவன்	 ள்ளிட்டார்க் ம்
27.	ேநதிராயப்	 ைர	உள்ளிட்டாற் ம்	கன்
28.	ய	ேதவன்	ந லராயன்	 ள்ளிட்டாற் 	

29.	ம்	வீர 	காங்கய	ேதவன்	 ள்ளிட்ட
30.	ரற் ம்	ஆ(க).	ைர	4(க் )	கைரப்	 ைரயர்மா
31.	ற்	மன்ன க்	 த்த	கானி யாச்சி	யாவ
32.	 	ராயமானிய	ராய ைர	யவகள்	ச
33.	ந்திர	பான் ய	ராசர்ப் ரி	எறி	எல்ைலக
34.	பட	அலைவ	கல்	நட்டப க்கி	கீள்	பாற்
35.	க்	ெகல்ைல	பார்க்	 ண் 	 ள்ைள	யார யி
36.	ல்	கல் ச்	 லத் க் 	நத்த	பிஞ்ைச
37.	க் ம்	ேமற்க் 	ெதன்ம்	பாற்க்	ெகல்(ைல)
38.	ெகாட்ைட	 றக்கிப்	ப 	பாைற	 ள்ள
39.	நிைல	கல் 	கன்னாயிர ரம்	ெசங்கல்
40...	பிஞ்ைசக் ம்	வடக் ம்	ேமல்பாற்க்ெக
41.	(க)ல்ைல	கிளக்	ேகாட்ைட	தைலவாசல்
42.	க் க்	கிளக் 	வடபாற்	ெகல்ைல	மத்தி
43.	ல்	ப பாைற	 ள்ள 	ச...	க ச...	ரம்
44.	நிைலகல் க் ம்	ெதற் 	யிந்த	நாங்
45.	ெகல்ைலக்	 ள்ளாகிய 	மன் 	மைன
46.	ேகாவில்க்	 ளம்	யிைடயில்	அம்
47.	பலம்	உம்பளம்	இந்த	நா வைக
48.	ப் ைரயர்	ஆண் 	ெகாள் வ 	யிப்
49.	ப க்கி	 மிமைல	ெகாத்தன்	வலக்



50.	 றிச்சிமைல	கன்னிமைல	 வாைலக்
51.	 மைல	 லாம்	 றிச்சிமைல	ஆன்
52.	ரமடம்டம்	கல்ெவட் 	தாம் ர	சா
53.	தனம்	 த்தப 	கல் 	 ல் 	 மி
54.	சந்திரன்	 ரியன்	உள்ளவைர
55.	யில்	ஆள்வ 	இப்ப 	௸	 ர்	நாட்
56.	 	கணக் 	ஆ காத	வட்டைக
57.	ேவந்திர	ேவளார்	ெசால்ப்ப த்தி
58.	 ப் 	அளகிய	நாயகி	ஒலியவ
59,	ள்	 ைண	உ	
����������	�������	��������	-	1	
ப ம்ெபான்	மாவட்டம்	தி ப்பத் ர்	வட்டம்	இரணி ர்	ேகாவிலில்	பா காக்கப்ப ம்.
இந்தச்	ெசப்ேப 	"சாலிவாகன	சகாப்தம்	மன்மதம்"	வைரயப்பட்டதாகக்
றிக்கப்பட் ,	சக	ஆண் 	 றிப்பிடப்படவில்ைல.	ெசப்ேபட் ன்	'தல்	15	வரிகளில்

கண்ட	ஆட்சியாளர்	பற்றிய	வாசகத்திலி ந் 	இந்தச்	ெசப்ேப 	பதினா 	அல்ல
பதிேனழாவ 	 ற்றாண்ைடச்	சார்ந்ததாகக்	ெகாள்ளலாம்.	
இரணி ர்	ெசம்பகம்	ேபட்ைடைய	கல்வாசல்	நாட் 	நான் 	வைக	ேவளாளர்க ம்
ஊரவர்க ம்	அறவிைலப்	பிரமாணமாகக்	ெகாண்ட	ெசய்தி	இந்தச்	ெசப்ேபட் ல்
உள்ள .	

"ெதாளிலாளி	என்ற	ெசால்	 தன்	 ைறயாக	இந்தச்	ெசப்ேபட் ல்	(வரி.	83/54)
ைகயாளப்பட் 	இ ப்ப 	 றிப்பிடத்தக்க .	

1.	ஸ்ரீ	மகா	மண்டல்லீ பரன்	அரியதள(வி)
2.	பாடன்	பாைசக்கித்	திப் வரயர்	கண்ட	ந
3.	ர 	ெகாண் 	ெகாண்ட	நா 	 டாதான்	பாண்
4.	 	மண்டலத்தாபனா	(சானனா)ச்ெசாரியான்	ேச
5.	சாள	மண்டலப்	பிரேதஷனாச்சாரியான்	ெத
6.	ரண்ட	மண்டலப்	பிரேதச்ச	னனாச்சாரியா
7.	ன்	யீள ம்	கபள ம்	யாற்பாண ம்	மங்கிைச
8.	ச	ேவட்ைட	ெகாண்ட ளிய	ராசாதிராச
9.	ன்	ராசமாத்தாண்டன்	ராசெகம்பீரன்	ராச
10.	பயங்கரன்	ராசாக்கள்	தம்பிரான்	சம்மட் 	நா
11.	றாயிணன்	வங்கி	நாராயணன்	மல்லிகா	ச்சி
12.	ணராயர்	மகாராயர்	வீமராயர்	விைசய	ரா
13.	யர்	வி ப்பாச்சிராயர்	ஆைனெகாந்தி	ராயர்	
14.	ம்பராயர்	அ பதி	ெகஷபதி	நரபதி	ெதச்சிணாச்



15.	தி	சிறி 	ராச்சியபாரம்	பண்ணி	அ ளாயி	நி
16.	ன்ற	சாலீகவாக	(னஸா)	காத்தம்
17.	ச்ெசல்லாயி	நின்ெறன	மன்மத	 	அற்ப்ப
18.	சி	மீ	ய 	கானா 	பைட	பத் க்	கல்வாசல்	ந
19.	ரட் ல்	 லேசகர ரம்	யி ணி	ேவளார்	ெசம்பக
20.	ேவளார்	ஆக்ெகாண்டேவளார்	கணபதி	ேவ
21.	வளார்	நா வைக	ேவளாற் 	க 	ஊரா
22.	மயந்த	ஊர்ரவர்க ம்	அறவிைலப் றமா
23.	ணம்மாகக்	ெகாண்ட 	௸ ரில்	லி க்
24.	ம்	க மா 	பைட	மண்ணர்	 தலி	காடப்பிள்
25.	ைள	உள்ளிட்டா ம்	கந்தன்னாண் யப்பன்
26.	 ள்ளிட்டா ம்	காளியௗ	கப்பன்	 ள்ளிட்டா
27.	ம்	கள்ள ளி	ெபரியளகன்	 ள்ளிட்டா ம்
28.	ஆக்ெகாண்டான்	 ள்ளான்	 ள்ளிட்டா 	29.	ம்	நயினானங்	காடன்
ள்ளிட்டா ம்	இந்த	ஆ

30.	 வைக	க மா 	பைட	மன்ன க் ம்	 லேச
31.	கர ரம்	விைளயாத்தக் யில்	ஆ ைடயா
32.	ர்	ேகாவில்	 பத் 	நா 	கிராமத்தா ம்	நய
33.	 	நாலாயிர ம்	மனல் ைடயார்	ஏ 	நக
34.	ர ம்	 யி ந் 	கைரச்சிட் ப்	ேபாட்ட	ப க்கி
35.	ஆ வைகப்	பைட	மன்ன க் ம்	கைரச்	சீட்டா
36.	ன 	யிரணி ர்	ெசம் கம்	ெபாட்ைடக்கி	எல்
37.	ைலயாவ 	வடபாற்ெகல்ைல...	
��������	������
38.	ப க்	கணக்கன்	 ம்பளக்	ெகால்ைல	எல்ைலக்
39.	பயப்பன்	வயல்	களவில்	 ள்ள 	கல் க் 	ெத
40.	ற் 	காேவரிப்பட் 	கண்யிக்கி	 ள்ள 	கல்
41.	ப்பாைறக் 	த ப்பாைறக்	கல் ப் ள்ள
42.	க்கி	ேமற்க் 	க தாரி	 க் 	 ள்ள க்	கல்
43.	க் ம்	நாகப்பன்பட் 	எல் க் ம்	அம்மாபட்
44.	எல்ைலக்கல் க் ம்	உலகியா	 ண் 	 ள்ள
45.	க்கல் க் ம்	காமனிப்பட் 	எல்ைலக்	கல்ைல
46.	க் ம்	வடக் 	ேமய்ப்பாற்க்ெகல்ைல	களத்
47.	ராண்டவன்	ேகாயி க் 	கிளக் 	அ க்கல்
48.	 க் ம்	உைட ளத் க் ம்	காரளன்	நத்த
49.	 க் ம்	கிளக் 	இந்த	நான்ங்	ெகல்ைலக்



50.	ள்ப்பட	யிரணி ர்	ெசம் கம்	ெபாட்ைட	பட
51.	ல்	மண் 	மைல	நஞ்ைச	ேகாவில்க்	 ளம்	தி
52.	ட் 	தித்திடல்	மாவைட	மரவைட	பாசிபாட்
53.	டம்	அம்பலம்	உம்பளம்	சகல ம்	பல	ெதாளில்
54.	லாளிய ம்	பள் ப்பைற	௸	 ரிேல	எட் 	ெவ
55.	ஆ கைர	கைரச்சீட் ப்	ப க்கி	யி வத் 	ந
56.	ர 	ஊரா ம்	நயக் 	நாலாயிர ம்	ஏ
57.	நகர ம்	ஆக்ெகாண்ட	பீ பரன்	ேகாவில்	ரிசபத்த யில்	கல் ம்	ெவட் 	பட்ைட
58.	ய ம்	தந் 	 த்தப க்கி	கல் ங்	காெவ
59.	வரி	 ல் மி	சந்திராதித்தன்	 ரியாதித்தன்
60.	 ள்ளவைரக் ம்	ேவண் ம்	தானதர்மம்	ப
61.	ண்ணிவித் 	விைலச்ெசயி 	சீத
62.	னம்	சீராட் க்	 த் 	இந்த	ஆ வைகக்	க மா பைட	மன்ன ம்
ஆண் ப(அ)விக்க
63.	ம்	யிப்ப க் 	௸	 ரில்லி க் ம்	நாட் க்
64.	கனக் 	அ ைட	 ேவந்திர	ேவளா
65.	ர	ெபௗய்	ெசால்லா	ெமய்யன்	ெசால்ப
66.	க் 	சிதம்பரபத்தர்	தி த் 	௸	சிவபர
67.	ம்பம்	 ைன	உ	
����������	�������	��������	-	II	
இந்தச்	ெசப்ேப 	எப்ெபா 	வைரயப்பட்ட 	என்பதற்கான	சக	ஆண் ,	வ டம்
மாதம்,	கிழைம	ஆகிய	விவரங்கள்	 றிக்கப்படவில்ைல.	ஏற்கனேவ	வழங்கப்பட்ட
அறக்ெகாைட	அல்ல 	அறவிைலப்	பிரமாணம்,	இைச றி	ஏதாவ 	ஒன்றின்
இைணப்பாக	இந்தச்	ெசப்ேப 	இ க்க	ேவண் ம்	என்பைத	இந்தச்	ெசப்ேபட் ல்
கண் ள்ள,	 ள்ள ,	பாைற,	பள்ளம்,	வயல்,	எந்தல்,	 ந்தல்,	நத்தம்,	நீர்ப்பி ,
கண்மாய்	என்ற	ெப நான் 	ஒ 	 லப்ப த் கிற .	

1.	உ	கானாடாகிய	கல்வாசல்	நா 	 லேசக
2.	ர ரம்	யிைளய்யாத்தா 	யிரணியமாக
3.	ரனி ர்	ெசம் கம்	ெபாட்ைட	ெநய்வாசல்
4.	இ வத் 	நா 	நத்த க் 	மங்கலக்	 யி
5.	ரணிய	மாகாளி ர்	ெசம் கம்	ெபாட்ைடக்கி
6.	எட் 	நகர(த்) க் ம்	ெப நாங் 	எல்ைலக்கி	வி
7.	பா களம்	பிறமாண் 	கீள்பாற்க்ெகல்ைலத்	த
8.	 ப்பாைறப்	 ள்ள 	யிதின்	ச க்க ப்பாைற
9.	ற	யிதின்	கல்ல 	பாைற	எ ளிப்பாைற
10.	யிதின 	னங்ெகால்லி	பள்ளத்தில்	யிதி



11.	ன்	அரி ரம்	 சவன்	வயல்	கீள் றம்	களி
12.	வில்க்	கல் 	கணநாதர்	ேகாவில்	ேமல்	
13.	றம்	கல் 	யிதின்	நத்ததில்க்	கல் 	யிதின்
14.	பாடலக்	ேகாவில்க்	கல் 	யிதின்	ெந மரம்
15.	கன்ம்மாயி	நீர்ப் யில்	கல் 	௸	வயல்க்
16.	களிவில்க்	கல் 	காரளன்	நத்(த)தில்க்	கல் 	யி
17.	தின்	ஆெறா ப்	பள்ளத்தில்	கல் 	நல் ர்	ெபா
18.	ட்ட	ஏந்தல்க்கல் 	களத் ர்	வயலில்	கல்
19.	யிதின்	ஒைடயி	கல் 	மாற்கன்டன்	ப யில்
20.	க்கல் 	யிதின்	நத்தப்	பிஞ்ைசயில்க்	கல்
21.	யிதின்	ஒட்டன்	கண்ம்மாயில்க்	கல் 	கலி
22.	ங்கி	ஒைனயில்	கல் 	 லம தன்	வயலி
23.	ல்கல் 	விளாம்பிஞ்ைசயில்	கல் 	வள
24.	னிவயல்	ேமல்	களவில்க்கல் 	ெசம்ெபாட்
25.	டல்க்	கல் 	யிதின்	 ரங் ப்ெபாட்ைட	கல்
26.	 	யிதின்	ஒைடயில்க்	 த் க்கல் 	யிதி
27.	ன்	எட் 	மாவ யிெசய்க்	கல் 	யிதின்	பா
28.	ைறக்	கல்லில்ச் லம்	 லேசகர ர	நத்த
29.	ப்பிஞ்ைசயில்க்	கல் 	பயப்பாவ...	களி
30.	வில்க்	கல் 	ெவள் வம்	பிஞ்ைசயி
31.	ல்க்	கல் 	காேவரி	ஏந்தல்	 ந்தலில்	
��������	������
32.	கல் 	பஞ்சம்ந்	தாங் ம்	ெசய்க்	கினத்தில்
33.	கல் 	யிரனியம்	மாகா ர்	ெசம் கம்ெபா
34.	ட்ைட	ெப நாங் 	ஒ 	நஞ்ைச	விைர
35.	ய ,	தளய்பிஞ்ைச	விைரய 	4730
36.	ெபரிய	ஏரி	சித்ேதந்தல்	இ வத் 	எ
37.	ட் 	யீ பரம்	ேகாவில்	ெரண் 	ெப மாேக
38.	காவில்	ெரண் 	அய்யனார்	3	பிடாரி	யர்
39.	1	 ள்ைளயா 	யீ பரன்	ேகாவில்	ேத
40.	வாரம்	கலாபத்தில்க்	ெகாள்ைள	ேபான
41.	 ேபாக	யி க் ற	ேதவாரம்	பிறப்ேபா
42.	க் 	கைள	ப்ேபாக் 	ஒண் 	ேதவாரம்	ப
43.	உ	தி வாசி	9	அய்யனார்	சிைல	3	அம்ம
44.	ன்சிைல	1	ெமய்காவல்	விய	 த்திரி	பைடத்தல
45.	வரில்	கந்தன்	காத்தான்	ஊர 	 ர க்கம்



46.	அம்பலம்	8	பைடத்தலவர்	கைர	7	யிைடய
47.	ர்கைர	எட் 	அம்பலத் க் ம்	உம்பளம்
48.	 ளி	1500	பிஞ்ைசயில்	யி கல	விைரய
49.	 	மந்ைதக்கட் ல்	பிஞ்ைசயில்	உம்பளம்
50.	நஞ்ைச	சம்மதித்த	நிலத்தில்	உம்பளம்	பைற
51.	யன்	கைர	ெரண் 	பள்ளர்	வ ப் 	4	ெகால்
52.	லன்	வ ப் 	1	தச்சன்	வ கப் 	1	நம்பிய
53.	ரர்	வைக	2	வன்னாவ ப் 	1	நாவிதன்	வன
54.	க்	2	 சவன்	வ ப் 	1	ப க்கி	நாங் 	உ
55.	ஒ ப்	பட்ைடயம்	கனக் 	 ேவந்திரேவள
56.	க்கி	சிதம்பரபத்தர்	தீர்ந்த 	ஆக்	ெகாண்ட
57.	யீ பரன்	 ைன.	

2.	����	��������������	����������
�����������������	�������	������������	

	 	 	

����������������� 	 	

1.	 லவர்	நல்லந் வனார் - நற்றறிைண	பாடல்	211	பரிபாடல்	6,	8,	11,	20.

2.	அல் ர்	நன் ல்ைலயார் - றிஞ்சித்	ெதாைக	பாடல்	32.	ெந ந்ெதாைக
46.

3.	ெவள்ைளக் 	நாகனார் - நற்றிைண	பாடல்	158.

4.	ஒக் ர்	மாசாத்தியார் - ந்ெதாைக	பாடல்கள்	126,	139,	186,	220,
275.	அகநா 	324,	384	 றநா ற	279

	 	அகநா 	324,	384	 றநா 	279

5.	ஒக் ர்	மாசாத்தனார் -அகநா 	14	 றநா 	248

6.	மாங் 	ம தனார் - ம ைரக்	காஞ்சி

7.	கணியன்	 ங் ன்றனார் - றநா 	192	 றநா 	42.

8.	இைடக்காடர் - றநா 	42

9.	ேவம்பற் ர்	 மரன் - றநா 	317

10.	பாரிமகளிர் - றநா 	112

11.	கிள்ளி	மங்கலம்	கிழார் - ந்ெதாைக	79,	110,	152,	181



12.	கிள்ளி	மங்கலம்	ேசர
ேகாவனார்

- நற்றிைன	365

13.	இரணிய ட்டத்
ெப ங் ன் க்	ெகளசிகன் - மைலப கடாம்

	 	

	

����������	���������
	 	 	

1.	பறம் 	மைல - றநா 	176.

2.	பறம் 	நா - றநா 	105,	106,	107,	108,
109,	110	-	120

3.	கல்லல்	ஆ - றநா 	175.

4.	தைலயாலங்கானம் - றநா 	17,	21,	19,	23,	72,	76.

5.	 த் ர்	 ற்றம்,	மிழைலக்
ற்றம் - றநா 	24,	76,	367,	371.

	 	

	

3.	����������	����	���������	�������������	
	 	 	

1.	அழகிய	சிற்றம்பலக்	கவிராயர்
மிதிைலப்பட் - தளசிங்கமாைல

2.	அ த	கவிராயர்,	ெபான்னன்கால் - ஒ ைறக்	ேகாைவ

3.	மங்ைகயாகக்	கவிராயர்,
மிதிைலப்பட் - ெகா ங் ன்ற

ராணம்

4.	 ழந்ைதக்	கவிராயர்,
மிதிைலப்பட் - மான்	வி 	

5.	ெசவ்ைவ	 வார்,	ேவம்பத் ர் - பாகவத	 ராணம்

6.	சிேலைடப் லி	பிச் ைவயர், - தனிப்பாடல்கள்



ேவம்பத் ர்

7.	நாராயண	கவி,	ேவம்பத் ர் - சிராமைல	அந்தாதி

8.	கவிராஜபண் தர்,	ேவம்பத் ர் - ெநல்ைலவ க்கக்
ேகாைவ

9.	சாந் ப் லவர்,	சி கம்ைப ர் - ம ரகிரிக்	ேகாைவ

10.	கவிக் ஞ்சர	பாரதி,	சிவகங்ைக -அழகர்	 றவஞ்சி

11.	கனக	கவிராயர்,	ராஜகம்பீரம் - கனகாபிேஷகமாைல

12.	கா மதார்	 லவர்,	ராஜகம்பீரம் -அலியார்	அம்மாைன

13.	பீர்கான்	 லவர்,	ராஜகம்பீரம் -அலிபாத் 	ஷா
காப்பியம்

14.	ெவண்பாப்	 லி	கவிராயர்,
ெசவ் ர் - தனிப்பாடல்கள்

15.	 த் க் ட் ப் லவர்,
நாட்டரசன்ேகாட்ைட - கண் ைடயம்மன்

பள்

16.	வாலசர வதி,	தி ப் த் ர் - தனிப்பாடல்கள்

	 	

	

	 	 	

17.	கச்சிப்பிள்ைள	அம்மாள்,
இைளயான் - ெமஞ்ஞான	மாைல,	ெமஞ்ஞான	 றவஞ்சி,

ெமஞ்ஞானக்	 ம்மி.

18.	ம ரகவி	பாட்சா லவர்,
இைளயான் - நா ர்	மீரான்	பிள்ைளத்	தமிழ்	மற் ம்	ஏ

இலக்கியங்கள்

19.	சீனிஆவல்ரா த்தர்,
இைளயான் - சிங்கார	வழிநைடக் ம்மி

20.	பக்கீர்	மதார்	 லவர்,
இைளயான் - இராஜமணிமாைல

21.	பிரம ர்	வில்லியப்ப	பிள்ைள - பஞ்ச க	லட்சணம்

22.	மதா 	கவிராயர், - த் 	மணி	மாைல



இைளயான்

23.	ைத. .	காதர்	கனி,
இைளயான் - நபிகள்	நாதர்	பிள்ைளத்	தமிழ்

24.	சிவானநத	ஞான	ேதசிக
வாமிகள்,	இைளயான் - இைளயான் 	தி ப் கழ்	ெகா ம ர்

தி ப் கழ்	சற் பாமாைல

25.	எம்.ேக.அப் ல்காதிர்	 லவர்,
இைளயான் - விஜயன்	அப் ல்	ர மான்	அகப்ெபா ட்

ேகாைவ,	ம ைர	தமிழ்	சங்க	மான்மியம்

26.	காதிர்கனி	ரா த்தர்,
ேசா - விஜயன்	அப் ல்	ர மான்	கலம்பகம்

27.	மதார்	 லவர்,	இைளயான் - ேச பதி	ஏலப்பாட்

28.	பண் த	 த் 	பாவா	 லவர்,
தி ப் த் ர் - நவரச	கீர்த்தைனகள்

29.	அப் ல்	காதிர்	 லவர்,
இைளயான் - நவரச	கீர்த்தைனகள்

30.	பா வான்	 த்தப்ப
ெசட் யார்,	கீழச்	ேசவல்	பட் - ெஜயங்ெகாண்டார்	சதகம்

31.	பண் தமணி	 .கதிேசரன்
ெசட் யார்,	மகிபாலன்பட் - மண்ணியல்	சி ேதர்

	 	

	

	 	 	

32.	ேவ ச்சாமிக்	கவிராயர்,
தம்பிபட் - தனிப்பாடங்கள்

33.	 த் வ கநாதக்	கவிராயர்,
சிங்கம் னரி - தனிப்பாடங்கள்

34.	நிரம்பவழகிய	ேதசிகர்,	 ளா ர் - ேச ராணம்,	தி ப்பரங்கிரி	 ராணம்

35.	வீர.	ெல.	சின்ைனய	ெசட் யார்,
ேதவேகாட்ைட - ன்றக் 	 கன்	பிள்ைளத்	தமிழ்,

திரிபந்தாதி,	பிரபஞ்ச	பந்தகம்.

36.	ஆதி.	மா.	சிதம்பரம்	ெசட் யார், - தில்ைல	கற்பக	விநாயகர்	அந்தாதி.



ேதவேகாட்ைட

37.	உ.	ராம.	ெம.	 ப.	ேச .	ெம.
ெமய்யப்ப	ெசட் யார்,	ேதவேகாட்ைட -அறம்	வளர்த்த	நாயகி	பதிகம்.

38.	வயி.	நாகரம்	அ.	இராமநாதன்
ெசட் யார்,	அ.	 ர் - ம ரகிரி	கலம்பகம்

39.	ெபரி.	இலக் மண	ெசட் யார்,
காைரக் - ம் கார்	பதிகம்

40.	ெசாக்கலிங்க	ஐயா,	காைரக் - வளைமயான	இலக்கியம்

41.	தமிழ்க்கடல்
ராய.ெசாக்கலிங்கம்,	காைரக் - காந்தி	கலித் ைற	அந்தாதி	காந்தி

பிள்ைளத்	தமிழ்	காந்தி	நான்	மணிமாைல

42.	கம்பன்	அ ப்ெபா 	சா.
கேணசன்,	காைரக் - தமிழ்த்	ெதாண்டர்	ெதாைக

43.	க ப்பட் க்	கவிராயர்,
காைரக் - தமிழன்ைன	தசாங்கம்

44.	இராம.	அண்ணாமைல,
ெசம்ெபான்மாரி - தி வ ள்மாைல

45.	அரங்கநாத	ெசட் யார்,
அரியக் - இராம ஜ	தாச	சரிைத

46.	கடாட்சக்கவி	ேசாம ந்தரம்
ெசட் யார்,	ேகாட்ைட ர் - தனிப்பாடல்கள்

	 	

	

	 	 	

47.	ஐயா	க ப்பன்	ெசட் யார்,	நாட்டரசன்
ேகாட்ைட - இராமா ஜ	திரிதச	ெவண்பா

48.	ரா.	 .	ெம.	ெமய்யப்ப	ெசட் யார்,
காைரக் - மீனாட்சி	அம்மன்	பதிகம்

49.	ெந.	ராம.	ெநல்ைலயப்ப	ெசட் யார்,
காைரக் - 	 ந்தேரசர்	பதிகம்



50.	நா.	க.	 ப்ைபயா,	காைரக் - ெபாய்	ெசால்லா	ெமய்யர்	பதிகம்

51.	கவிஞர்	ராகவன்	 த் ,	காைரக் - தி மகள்	மாைல

52.	பாவலர்	மணி.	ஆ.	பழநி,	காைரக் -அனிச்சஅ ,	அன்னி	மகள்,	சாலி
ைமந்தன்

53.	கவிேயாகி.	 த்தானந்த	பாரதி,
சிவகங்ைக - பாரத	சக்தி,	காலத்	ேதர்

54.	வித்வான்,	ெபரியசாமிேசர்ைவ,
சிவகங்ைக - தனிப்பாடல்கள்

55.	இராைமயா,	 த்த ர் - நாச்சியாரம்மன்	பதிகம்

56.	 ப்பிரமணியக்	கவிராயர்,	ஆண்
ெகாண்டான் - தி மணக்	 றவஞ்சி.

57.	 .	அண்ணாமைல,	ெகாத்த
மங்கலம் - தாமைரக் மரி

58.	கண்ணதாசன்,	சி டல	பட் - ஏ 	காவியம்	 தலியன

59.	ெசா.	ெசா.	மீ.	 ந்தரம்,
ேதவேகாட்ைட - 	

60.	அ .	ேசாம ந்தரம்,	 வயல் - 	

61.	 .சண் கம்,	இைளயான் - கதிர்கள்,	நபிகள்	நாயகம்	பிள்ைள
தமிழ்.

62.	 யரசன்,	காைரக் - தனிப்பாடல்கள்

63.	வில்லியப்ப	பிள்ைள,	பிரம ர் - பஞ்ச கலட்சணம்
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1.	ஸ்ரீ	 ப்பிரமணிய வாமி



ஆலயம் ேகாவா ர் சிவகங்ைக	வட்டம்

2.	கண் ைடய	நாயகி	அம்மன்
ஆலயம்

நாட்டரசன்
ேகாட்ைட "

3.	கரிகால	ேசாளிஸ்வரர்
ஆலயம் " "

4.	ெவங்கடாஜலபதி	ெப மாள்
ஆலயம் " "

5.	 ல்வாய்	நாயகி	அம்மன்
ஆலயம் பாகேநரி "

6.	ெபரியநாயகி	அம்மன்
ஆலயம் பனங் "

7.	சசிவர்ேணஸ்வரர்	ஆலயம் சிவகங்ைக "

8.	அ ள்ெமாழிநாத	 வாமி
ஆலயம் ேசாழ ரம் "

9.	ம தப்ப	அய்யனார்	ஆலயம் பனங் "

10.	விஸ்வநாத	 வாமி	ஆலயம் சிவகங்ைக "

11.	மனெமாழி	அம்மன்	ஆலயம் அம்மச்சிப்பட் "

12.	ேசாழீஸ்வரர்	ஆலயம் அரளிக்
ேகாட்ைட "

13.	ம தண் ஸ்வரர் ஏரி ர் "

பிரியாவிைட	ஆலயம் வடவன்வட் 	

14.	தி க்கண்ணன்
நாயனார்	ஆலயம் கதப்பட் "

	 	

	

	 	 	

15.	காண் ஸ்வரர்	 வாமி	ஆலயம் ெசம்ப ர் "

16.	தி மைலநாத	 வாமி	ஆலயம் தி மைல "



17.	அழகிய	 ந்தரி	அம்மன்	ஆலயம்
(மரியாைத	கண்ட	விநாயகர்	ஆலயம்) பட்டமங்கலம் தி ப்பத் ர்

வட்டம்

18.	ச மிய	நாராயணப்	ெப மாள்	ஆலயம் தி க்ேகாஷ் ர் "

19.	தி ெமய்ஞான	வயிரவ வாமி	ஆலயம் வயிரவன்பட் "

20.	அழகிய	 னீஸ்வர	 வாமி	ஆலயம் அழகா ரி "

21.	இளங்க ைடயார்	அய்யனார்	ஆலயம் காளப் ர் "

22.	ேகாட்ைடப்	பிள்ைளயார்	ஆலயம் கம்ப ர் "

23.	ைகலாசநாத	 வாமி	அழகிய	கந்த
விநாயகர்	ஆலயம்

கண்டர
மாணிக்கம் "

24.	ஸ்ரீைகலாச	நாத	 வாமி	ஆலயம் கரிசல்பட் "

25.	காட் 	நாச்சியம்மன்	ஆலயம் சிறாவயல் "

26.	மீனாட்சி	ெசாக்கநாதர்	ஆலயம் ைற ர் "

27.	ெச ட் 	அய்யனார்	ஆலயம் எம்.	 ரக் "

28.	தி ேமனிநாத	 வாமி	ஆலயம் ஒ மங்கலம் "

29.	ஆண்டபிள்ைள	நாயனார்	ஆலயம் ெபரிச்சி	ேகாயில் "

	 	

	

	 	 	

30.	ேச கப்ெப மாள்	அய்யனார்	ஆலயம் சிங்கம் ணரி "

31.	 யம்பிரகதீஸ்வரர்	ஆலயம் சிவ ரி "

32.	மனேமாத	கண் ஸ்வரர்	ெபரிய
ம ந்தீஸ்வரர்	ேச கெப மாள்	அய்யனார்
ஆலயம்

ெநற் ப்ைப	ெபரிய
ம தம்பட் "

33.	ஆண்டாள்	 வாமி	ஆலயம் ெதன்கைர "

34.	வள்ளிநாயக	 வாமி	ஆலயம் வார் "

35.	 த்திரபதி	நாயனார்,, ேவலங் "

36.	ைகலாசநாத	 வாமி	ஆலயம் விைளயத் ர் "



37.	வண்ட னிஸ்வரர்	சாமி அமராவதி ர் ேதவேகாட்ைட
வட்டம்

38.	க ேவ ைடய	அய்யனார்	ஆலயம் அண்ட "

39.	விஸ்வநாதசாமி	ஆலயம் எ வங்	ேகாட்ைட "

40.	ேகாதவள்ளிஸ்வர	சாமி	ஆலயம் கழனிவாசல் காைரக்
வட்டம்

41.	பகச்சால	விநாயகர்	ஆலயம் கல்லல் "

42.	தி ப்பக	அகஸ்தீஸ்வரர்	ஆலயம் கள்ளங் "

43.	சிவேலாகநாத	சாமி	ஆலயம் கானா 	காத்தான் "

44.	சிைகநாதசாமி	ஆலயம் கண்டேதவி "

45.	மார்க்	கண் ஸ்வர	சாமி	ஆலயம் கீழ்ப் ங்	ெகா சிவகங்ைக
வட்டம்

	 	

	

	 	 	

46.	நாகநாதசாமி	ஆலயம் ேகாட்டவயல் "

47.	வால்மீகநாத	சாமி	ஆலயம் ெநம்மினி "

48.	 ளிக் ட் 	அம்மன்	ஆலயம் ளிக் ட் "

49.	தி ேமனிநாத	சாமி	ஆலயம் ெகாத்தமங்கலம் "

50.	வீரேசகரசாமி	ஆலயம் சாக்ேகாட்ைட "

51.	சன்னவனநாத	சாமி	ஆலயம் சன்னவனம் "

52.	 ம் 	நாதசாமி	ஆலயம் அ.	சி வயல் காைரக்

53.	நாகநாத	சாமி	ஆலயம் தி த்தாங் ர் "

54.	ெதய்வகைல	அம்மன்	ஆலயம் அஞ்சைன ேதவக்ேகாட்ைட

55.	தி வன	சக்கரவர்த்தி
ஈஸ்வரர்சாமி	ஆலயம் " "

காைரக்



56.	ெசாக்கநாதசாமி	ஆலயம் கழனிவாசல் வட்டம்

57.	கண்ணிைறந்த	ெப மாள்
ஆலயம் வீ.	 ரக் காைரக்

58.	தி ேமனிநாதசாமி	ஆலயம் ஆனந் ர் தி வாடைன
வட்டம்

59.	தில்ைலநாயக	சாமி	ஆலயம் ராதா ர் "

60.	ஏகாம்பரநாதசாமி	ஆலயம் தி ேவகம்பத் "

61.	தி வாளீஸ்வரசாமி	ஆலயம் சாத்த ர் சிவகங்ைக
வட்டம்

62.	வால்மீகநாதசாமி	ஆலயம் தி ெவற்றி ர் சிவகங்ைக
வட்டம்

	 	

	

	 	 	

63.	காளீஸ்வர,	ேசாேமஸ்வர
ெசாக்கநாதசாமி	ஆலயம்

காைளயார்
ேகாவில் சிவகங்ைக	வட்டம்

64.	 ர்த்திநாயனார்	ஆலயம் மாத் ர் "

65.	ெபரியநாயகி	அம்மன்	ஆலயம் உ வாட் "

66.	அகஸ்தீஸ்வரசாமி	ஆலயம் கா "

67.	ராேஜந்திர	ேசாழீஸ்வரர்	ஆலயம் இைளயான் இைளயான்
வட்டம்

68.	மதனேவ 	ேகாபாலெப மாள்
ஆலயம் " "

69.	க ேமனி	அம்மன்	ஆலயம் " "

70.	நாகநாத	சாமி	ஆலயம் நாக
ந்தன் "

71.	ெசார்ேனஸ்வரர்	ஆலயம் ெநட் ர் "

72.	வண்ணமாயிரம்	உைடய	அய்யனார் க்ேகாட்ைட "



73.	சந்திரேசகரசாமி	ஆலயம் ேசத் ர் "

74.	தி க்கண்ணிஸ்வரசாமி	ஆலயம் ேசத் ர் "

75.	 ப்பிரமணியசாமி	ஆலயம் மா ர் மானாம ைர
வட்டம்

76.	அப்பன்ெப மாள்	ஆலயம் மானாம ைர "

78.	அழகிய	மணவாளப்	ெப மாள் பார்த்திப ர் "

79.	ேசாமநாதசாமி	ஆலயம் மானா	ம ைர "

80.	வீரழகர்	ஆலயம் 	 "

	 	

	

	 	 	

81.	 ஸ்பவேனஸ்வரர்	ஆலயம்தி ப் வனம் தி ப் வனம்
வட்டம்

82.	தி ேனாக்கிய
அழகியநாதர் தி ப்பாச்ேசத்தி "

83.	ஸ்ரீராஜ
ராேஜஸ்வரியம்மன்	ஆலயம் சிவகங்ைக சிவகங்ைக

வட்டம்

84.	நன்ைமத வார்	ஆலயம் ம ைர	நகரம் ம ைர	வட்டம்
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1 சிரகிரிநாத வாமி	ேகாயில்	கண்டேதவி 1.	இ வினிவயல்

	 	 2.	ஆராவயல்



	 	 3.	காஞ்சிரன்	வயல்

	 	 4.	ெபரிய	நாயகி	வயல்

	 	 5.	பள்ளி	உைடயார்	வயல்

	 	 6.	ெதன்னிர்	வயல்

	 	 7.	வீரமடக்கிேயந்தல்

	 	 8.	சி ம ர்

	 	 9.	கண்டேதவி	உள்கைட

	 	 10.	கண்டம்	காரி

	 	 11.	ேசானா 	ேகாட்ைட

2தி வன	சக்கரவர்த்தி	ஈஸ்வரர்	ேகாயில்
உஞ்சைன

1.	 ட்டான்	வயல்
2.	விஜயேதவன்	வயல்

	 	 3.	உஞ்சைன	உள்கைட

	 	 4.	 சவேனந்தல்

3ெசார்ன	காளீஸ்வரர்	ேகாயில்
காைளயார்ேகாயில் 1.	கார்

	 	 2.	ெசாக்கன்	ஒைட

	 	 3.	கீழெவத்தி ர்

	 	 4.	மாளக்	கண்டான்

	 	 5.	ெப வஞ்சி

	 	 6.	உசிலன்	ஏந்தல்

	 	 7.	ெவற்றி ர்

	 	 8.	வீரக்	காஞ்சேனந்தல்

	 	 9.	இளங்ெகா

	 	 10.	ெதற் 	ெபாற்

	 	 11.ேகாதண்ைட

	 	 12.	காேரந்தல்



	 	 13.	ெகா க் ளம்

	 	 14.	கார்

	 	 15.	ந விவயல்

	 	 16.	ெப ெவட்

	 	 17.	ேகாட்ட	மடப்பள்ளி

	 	 18.	காைளயார்	மங்கலம்

	 	 19.	மன்னன்

	 	 20.	பண்ைண	ெகா க்ைக

	 	 21.	ெவட் 	வயல்

	 	

	

	 	 	

	 	

22.	ெதற் 	வயல்
23.	சின்ன	உசிலங் ளம்
24.	சின்ன	மாரணி
25.	ெபரிய	மரம்
26.	உசிலங் ளம்	ஏந்தல்
27.	அம்பலக்கார	ஊரணி
ஏந்தல்
28.	ேசாழகிரிேயந்தல்
29.	வீரபத்திரன்	ஏந்தல்
30.	பைனக் ளம்
31.	ெதள்ளியன்	வயல்
32.	பட்ட	வயல்
33.	ெபான்னத்தி
34.	 வன	்ஏந்தல்
35.	சித் ர்
36.	சி ெவட்
37.	ெசந்தைல ரம்
38.	சித்த ர்
39.	வடக் ெபாற்
40.	ெவள் ர்



41.	பாப்பா	வயல்
42.	ம தேனந்தல்
43.	பக ேயந்தல்

4. மீனாட்சி	 ந்தேரஸ்வரர்	ேகாயில்,	ேவ.
ரக் 1.	வடமாேனந்தல்

	 	

2.	ஆத்தங்
3.	ம க்கேனந்தல்
4.	பைடயணிபட்
5.	நங்க	வயல்
6.	தி ேவலங்
7.	மாைலயிட்டான்
8.	சி தைள
9.	கம்மாஞ்சி
10.	கடம்பவனம்

5.நாகநாதஸ்வாமி	ேகாயி,	ேகாட்டவயல் 1.	கள்ளிக்

	 	
2.	கணக்கேனந்தல்
3.	ேகாட்ட	வயல்	உள்கைட
4.	ெவட் 	வயல்

6.விஸ்வநாத	 வாமி	ேகாயில்
எ வன்ேகாட்ைட 1.	பிரண்ட	வயல்

	 	

2.	பிரண்ட	வயல்
3.	 க்ேகாட்ைட
4.	ெசங்கச் ைல	வயல்
5.	இைடயன்	வயல்
6.	சிைலயன்	கண்மாய்

	 	

	

	 	 	

7. ல்	வாய்	நாயகி	அம்மன்	ேகாயில்,
பாகேனரி 1.	இலந்த	மங்கலம்

2.	அம்மன்பட்
3.	அபயம்	காத்தான்



	 	

4.	கீழ	ெவள்ளாஞ்சி	வயல்
5.	ெகால்லம்	ெகாண்டான்
ஏந்தல்
6.	சித்தேனந்தல்
7.	உல ரணி
8.	நகர	வயல்
9.	வ ைதேயந்தல்
10.	ேமல	ெவள்ளாஞ்சி
வயல்
11.	பாகேனரி

8. ெபரிய	நாயகி	அம்மன்	ேகாயில்
பரமன் 1.	ேகாட்ட ேயந்தல்

	 	 2.	நாச்சியார்	ஏந்தல்
3.	காட் 	வீரேனந்தல்

9. தி ப்பாகதீஸ்வரர்	ேகாயில்
கள்ளங் 1.	 றிச்சிேயந்தல்

	 	

2.	ேபய்க்ேகாட்ட	வயல்
3.	சின்ன	வட 	பட்
4.	கள்ளங்
5.	க விேயந்தல்
6.	ம ைர	ெகாண்டான்
7.	பனங்

10. வீரேசகர வாமி	ேகாயில்
சாக்ேகாட்ைட 1.	ஆவணம்

	 	

2.	மாதா
3.	மஞ்சனக்கா
4.	நல்வாதா
5.	 க்
6.	சி சாக்கவயல்
7.	இசலி	வயல்
8.	கீழக்கைர

11. நாகநாத	 வாமி	ேகாயில்
தி த்தங் ர் 1.	ஆலமங்கலம்



	 	

2.	அழகிய
ெபான்னேனந்தல்
3.	 க்கா
4.	ெசங் ந்தங்
5.	தி த்தங் ர்	உள்கைட

12.ெகாத்த	வாலிஸ்வரர்	ேகாயில்
ேகாவி ர் 1.	அதள	வயல்

	 	 2.	ஏ மா	வயல்
3.	கிராம் 	வயல்

	 	

	

	 	 	

	 	
4.	க ங் ழிேயந்தல்
5.	 வயல்
6.	ேசகரவயல்

13.தியாகராஜ	 வாமி	ேகாயில்	தி வா ர்
(பிரேதாச	கட்டைள)

1.	பாணன்	வயல்	
2.	நாதன்	வயல்

14.தி ேமனி	நாத	 வாமி	ேகாயில்
ெகாத்தமங்கலம் 1.	ஏனாதி	வயல்

15.சன்னவன	நாத	 வாமி	ேகாயில்	சன்னவனம் 1.	ஆண் ேயந்தல்

	 	

2.	 ந்தங்
3.	சன்னவனம்
4.	ெவற்றிேயந்தல்
5.	சாதனப்பட்
6.	விசயாலயன்
ேகாட்ைட

16.ெமய்கண்ட	ஈஸ்வரர்	ேகாயில்	கீழப் ங் 1.	 காத்தான்	வயல்
2.	பிச்சன்வயல்

17. ம் நாத	 வாமி	ேகாயில்	சி வயல் 1.	ெகாட்
ழக்கிேயந்தல்

2.	 வன்	ஏந்தல்



	 	
3.	மழவன்	ஏந்தல்
4.	 ெவட் ேயந்தல்
5.	தி.சி வயல்
6.	வீராண் ேயந்தல்
7.	வல்லாேரந்தல்

18.கனக	சபாபதி	ேகாயில்	சிதம்பரம்.	(உச்சிக்கால
கட்டைள) 1.	 சணிக்கா

19.காளேமகநாத	 வாமி	ேகாயில்.	ெநம்ேமனி 1.	சி க்கன்	வயல்

20.வரந்த 	ஈஸ்வரர்	ேகாயில்	அமராவதி	 ர் 1.	மகாபலி	ேயந்தல்
2.	மறவேனந்தல்

21.ஆண்டபிள்ைள	நாயனார்	ேகாயில்,
ெபரிச்சிேகாயில் 1.	 ரண் 	ேயந்தல்

	 	
2.	கடம்பேனந்தல்
3.	ெபரிச்சி	ேகாயில்
4.	ெபரிய	ம ர்

22. பகச்சால	விநாயகர்	ேகாயில்	கல்லல்

1.	ேமலப்பிள்ைள
ேயாதல்
2.	நற்கனி
நாச்சியாேரந்தல்

	 	

	

	 	 	

	 	

3.	நயினார்	அப்பன்	ஏந்தல்
4.	ேவட்ைட	நாச்சி	வல்லாேரந்தல்
5.	ெபரிய	ேலாகநாதன்	ஏந்தல்
6.	ெப ங் 	ஏந்தல்
7.	சின்ன	ேலாகநாதன்	ஏந்தல்
8.	வாழ்	மங்கள	ஏந்தல்

23.மரியாைத	கண்ட	விநாயகர்	ேகாயில்,
பட்டமங்கலம்

1.	அ ந்தமங்கலம்
2.	ெகா ஞ்சிப்பட்
3.	சிலந்தான்

24. த்ரபதி	விநாயகர்	ேகாயில்,	ேவலங் . 1.	அப்பன்	 ண் 	ஏந்தல்



	 	

2.	அலங்காரி	ேயந்தல்
3.	கள்ளிப்பட்
4.	சின்ன	மாங்
5.	இைடயேனந்தல்
6.	 டலிேயந்தல்
7.	கண்ணன்	 ண் 	ஏந்தல்
8.	மைனதங்கி	ேயந்தல்
9.	 க்கரயன்	ஏந்தல்
10.	ெபரிய	சிைலயணி
11.	 லவன்	ஏந்தல்
12.	சின்ன	சிைலயணி
13.	உவச்சேனந்தல்
14.	தவத்தார்	ஏந்தல்

25.ம ந்தீஸ்வரர்	ேகாயில், 1.	அபயம்	காத்தான்	ஏந்தல்

	 	

2.	கச்சன்	ஏந்தல்
3.	கண்ட	ெபரிய	ஏந்தல்
4.	கடம்பங் 	ஏந்தல்
5.	மின்னல்	ெப க்கி	ஏந்தல்
6.	நல்ல	 ள்ளான்	ஏந்தல்
7.	நயினார்	 ளம்
8.	உய்யக்	ெகாண்டான்	கஞ்சான்
ஏந்தல்
9.	ெபாய்யாெமாழி	ஏந்தல்
10.	ெபரியான்	ஏந்தல்
11.	ச ைக	வீரன்	ஏந்தல்
12.	சின்ன	ேவலன்
13.	சைடயமங்கலன்	ஏந்தல்
14.	சந்திர	 க் ளம்
15.	ேசந்த	மங்கலம்
16.	வைகயாதான்	ஏந்தல்

	 	

	

	 	 	

26 ம ந்தீஸ்வரர்	ேகாயில்	வடவான்பட் 1.ெசட் மானகிரிைதலாேபட்ைட



	 	

2.	இைடயேனந்தல்
3.	ெபரிய	ேவலங்
4.	சின்ன	பல்லவராயன்	ஏந்தல்
5.	ெசட் ேயந்தல்
6.நயினா	 ட் 	ஏந்தல்
7.	நயினாபட்

27.மனேமாத	கண்ேடஸ்வரர்	ேகாயில்,
ெநற் ப்ைப 1.	பிரமனாம்பட் 	ஏந்தல்

	 	

2.	ெசட் 	ஏந்தல்
3.	ம தங் 	ஏந்தல்
4.	பள்ளி	ஏந்தல்
5.	சி வயல்	ஏந்தல்
6.	தி க்காணி	ஏந்தல்
7.	நீலேமகன்	ஏந்தல்
8.	ெரட்ட	வைளயேனந்தல்

28.ெசளமிய	நாராயணப்	ெப மாள்
ேகாயில்	தி ேகாஷ் ர் 1.	அழகர்	சி 	ஏந்தல்

	 	

2.	காட்டாம் ர்
3.	க ப் ர்
4.	கள்ளி	ஏந்தல்

5.	நாட்டார்	மங்களம்
6.	ெநம்ேமனி	ஏந்தல்
7.	பட்டாக்	 றிச்சி
8.	தி ேகாஸ் ர்
9.	வண்ணார்	ஏந்தல்
10.	தானிபட்
11.	பிராமணபட்
12.	ெமய்யன்	ஏந்தல்
13.	க ேவல்	 றிச்சி
14.	கண்ணங்
15.	 ல்லன்	

29.அழகிய	 னிஸ்வரர்ேகாயில்	அதிகைர 1.	சித்தம்	பலன்	ஒைட

2.	காட	சித்தேனந்தல்



	 	 3.	 காத்தான்	ஏந்தல்
4.	பில்லத்தி	ஏந்தல்

30. மீனாட்சி	ெசாக்கனார்	ேகாயில்
ைற ர் 1.	ேதவராக ரி	ஏந்தல்

	 	

2.	கிழவ	 ைடயான்	ஏந்தல்
3.	மடத்தார்	ஏந்தல்
4.	நயினார்	ஏந்தல்
5.	ெபரிய	மா ர்
6.	ெபரிய	பரமன்	ஏந்தல்

	 	

	

	 	 	

	 	

7.	ஊரணி	வயல்
ஏந்தல்
8.	வைலயன்	ஏந்தல்
9.	வண்ணான்
ஏந்தல்
10.	 ள்ளி	ஏந்தல்

31 தி ெமஞ்ஞான	வயிரவசாமி	ேகாயில்	-
ைவரவன்பட் 1.கி ஷ்ணாம்பட்

	 	
2.	தானியார்	ஏந்தல்
3.	தனியன்	ஏந்தல்
4.	ைவரவன்பட்

32.ைகலாசநாதர்	 வாமி	ேகாயில்	கரிசல்பட் 1.	ெகாண்ட
பாைளயம்

33.காட் 	நாச்சியம்மன்	ேகாயில்	சிராவயல் 1.	 டலி	ஏந்தல்

	 	

2.	ெபாய்யான்
ஏந்தல்
3.	சிங்கன் ழி
4.	ெசட் 	ஏந்தல்

தி ேமனி	நாதர்	 வாமி	ேகாயில் 1.	ஒ 	மங்கலம்



34.ஒ மங்கலம் 2.ேகாவிலான்பட்
ஏந்தல்

35. ேகாட்ைட	பிள்ைளயார்	ேகாயில்,	கம்ப ர் 1.	 கன்	 றிச்சி

36.ெசவிட் 	அய்யனார்	ேகாயில்,	 ரக்

1.	மாசான்	ஏந்தல்
2.	இடக்க பன்
ஏந்தல்
3.	ேபச்சி	ஏந்தல்

37.ஆண்டார்	 வாமி	ேகாயில்,	ெதன்கைர 1.	ப 	ஏந்தல்

38.வள்ளி	நாயகர்	ேகாயில்,	 வார்
1.	தப்பிலி	ஏந்தல்
2.	வள்ளி	ஏந்தல்
3.	உவச்சன்	ஏந்தல்

39.ைகலாசநாதர்	ேகாயில்	கண் ரமாணிக்கம் 1.	உைடய	மங்கலம்

	 	
2.	பிள்ைளயார்
ஏந்தல்
3.	ெவளியாத் ர்.

40.தி வாலீஸ்வர	 வாமி	ேகாயில்,	சாத்த ர் 1.	பாப்பான்	ஏந்தல்

41. ேவல்	 கனாத	 வாமி	ேகாயில்,
தி ெவற்றி ர் 1.	 ளத் ர்

	 	

	

	 	 	

42.தில்ைல	நாயக	 வாமி	ேகாயில்	ராதா ர் 1.	ஆழிய	ேகாேனரி
2.	பறச்ேசரி	வாசல்

43 தி ேமனி	நாதர்	ேகாயில்	ஆனந் ர் 1.	கத்திக் ளம்.

44.ஏகாம்பர	நாத வாமி	ேகாயில்,	தி ேவகம்பத் 2.	தி ேவகம்பத்
2.	விளங்காட் ர்

45.நாகநாத	 வாமி	ேகாயில்	நயினார்	ேகாயில்
(விழா ைஜ	கட்டைள)

1.	 வார்
2.	பீதாம்பரன்
ஏந்தல்

1.	நாகன்



46.நாகநாத	 வாமி	ேகாயில்,	நாகன்	 ந்தன்	 ந்தன்
2.	ம தங் ளம்

47.ெசார்ண	வீரஈஸ்வரர்	ேகாயில்,	ெநட் ர் 1.	பிடாரன்	ஏந்தல்

	 	

2.	தி ேவங்கடம்
3.	 ள்ளேசரி
4.	க கண்ணி
ஏந்தல்
5.	அரியா ர்
6.
ஏ சத்திமங்கலம்
7.	பச்சன்	ஏந்தல்
8.	கன்னார்	ஊர்
9.	அரியான்	ஏந்தல்
10.	நற்பலி	
ஏந்தல்
11.	ஏனாதிக்
ேகாட்ைட
12.	ேமல	ெநட் ர்

48.க ேமனி	அம்மன்	ேகாயில்	அரண்மைனக்கைர 1.
அரண்மைனக்கைர

49. ராேஜந்திர	ேகாழிஸ்வரர்	ேகாயில்,	இைளயான் 1.	தி ைடயா ரம்
2.	சீத்தாளரணி

50.மதன	ேவ ேகாபால்	ெப மாள்	ேகாயில்
இைளயான் 1.	அத்தி	ஏந்தல்

51.தி க்கலிங்ேகஸ்வரர்	ேகாயில்,	விஜயன் 1.	ெபரிய	வந்தைள
2.	ெஜயங்

52.சந்திரேசகர	 வாமி	ேகாயில்	ேசத் ர் 1.	ெமாச்சி	ஏந்தல்

	 	

2.	வீர	ஊரணி
3.	ேகாலாண்
4.	 த்தனி
5.	ேசத் ர்

	 	



	

	 	 	

	 	

6.	சிவிலியான்	வயல்
7.	கீழ்க்கட்டாணி
8.	காத்தன்	ஏந்தல்
9.	ேசாழ 	ஏந்தல்
10.	வீரமடக்கி	ஏந்தல்

53 வீரஅழகர்	ேகாயில்	மானாம ைர 1.	ெபத்தான்	ஏந்தல்

	 	

2.	 ங்கில்	ஊரணி
3.	வாமன்	 ளம்
4.	இைளய	நாயக்கன்
ஏந்தல்

54.விஸ்வநாத	 வாமி	ேகாயில்
சிவெகங்ைக 1.	உத்தம ர்

55. ேசாமநாத	 வாமி	ேகாயில் 1.	அதிகைர

	 	

2.	சந்திரன்	ஏந்தல்
3.	கல்ெபர
4.	கன்னார்	ஏந்தல்
5.	ேகாட்ைடக்	கிடங்
6.	நம்பி	ஏந்தல்
7.	 த்தன்	ஏந்தல்
8.	சன்னதி	 க் ளம்
9.	இளந்ைதக் ளம்
10.	வளந்தான்

க் ளம்

56.அப்பர்	ெப மாள்	ேகாயில்
மானாம ைர 1.	மங்கலம்

57. ஷ்பவன	ஈஸ்வரர்	ேகாயில்
தி ப் வனம் 1.	சாங்கன்	 ளம்

2.	ராக்கன்	 ளம்
3.	தாமைரக் ளம்
4.	இ க் மைட



	 	

5.	ெகாத்தங் ளம்
6.	ெகாம்ேபறி	ஏந்தல்
7.	மடப் ரம்
8.	மஞ்சள்	
9.	ேமலகீழராங்கியம்
10.	நயினார்	ேபட்ைட
11.	 ப்பாலி	ஏந்தல்
12.	சின்ன	பிச்சபிள்ைள
ஏந்தல்
13.	அரசன்	 ளம்
14.	களத் ர்
15.	ம தன்	 ளம்
16.	மல்லாக்	ேகாட்ைட

	 	

	

	 	 	

	 	

17.	மின்னியார்	ஏந்தல்
18.	பிள்ைளயார்	 ளம்
19.	 ரன்	 ளம்
20.	தம்பி	கிழவன்
ஏந்தல்
21.	 ச்சன்	ஏந்தல்

58 அழகர்	ேகாயில்	(சி 	கட்டைள) 1.	அண்ணிேயந்தல்

	 	

2.	கி ங்கா	ேகாட்ைட
3.	ஓட	வயல்
4.	சி
5.	 த்தி ளம்
6.	ெவல் ர்
7.	ெவள்ைளக்கிளார்
ஏந்தல்
8.	விடத்தா	 ளம்
9.	ேவலங் ளம்
10.	வல்லன்	ஏரி
11.	அழகர்	தி க்கன்



59. மீனாட்சி	 ந்தேரஸ்வரர்	ேகாயில்	ம ைர	(விழா
ைஜ	கட்டைள) 1.	மானகிரி	ஏந்தல்

	 	

2.	 வன்	ஏந்தல்
3.	ெசாக்கநாதர்
இ ப்
4.	பிரம ர்
5.	ெபாட்டக் ளம்

60 --	ேமல 	-- 1.	அதிகைர
2.	இளந்ைதக் ளம்

61. --	ேமல 	-- 1.	ெபாட்ட	பாைளயம்

62.தி வாப் ைடயார்	ேகாயில்,	ம ைர. 1.	ஓடத் ர்

63.நன்ைம	த வார்	ேகாயில்,	ம ைர 1.	அம்பலத்தா

	 	

2.	கீரன் ளம்
3.	தாவைரப்பட்
4.	அழகா ரி
5.	பாப்பாங் ளம்

64.வண்ண	ம ர ைடயார்	அய்யனார்	ேகாயில்,	ெத.
க்	ேகாட்ைட 1.	பி.	ஆலங் ளம்

63.தி ேநாக்கிய	அழகநாதர்	ேகாயில்,	தி ப்பாச்ேசத்தி 1.	உைடயான்	ஏந்தல்

	 	

	

	 	 	

66.ெஜகநாதப்	ெப மாள்	ேகாயில்
தி ல்லாணி 1.	அ ணகிரி

67. ப்ரமணிய	 வாமி	ேகாயில்
தி ப்பறங் ன்றம் 1.	ேதளி

	 	

2.	வா
3.	 றவக் ளம்
4.	ேக.	 லாங் ளம்
5.	வி.	 க் ளம்



68. ப்ரமணிய	 வாமி	ேகாயில்	ேகாவ ர் 1.	கைலய ர்

	 	
2.	ெநம்ேமனி
3.	ேசந்தன்	 ளம்
திராணி	ஏந்தல்

69.அ ள்ெமாழி	நாதர்	 வாமி	ேகாயில்
ேசாழ ரம்

1.	அலவாக்
ேகாட்ைட

	 	 2.	க ங்காலக்
3.	ம தாணி	ஏந்தல்

70 மனக்ேகால	அம்மன்	ேகாயில்	அம்மாச்சி
பட் 1.	அம்மாச்சி	பட்

71.கண் ைடயாள்	ேகாயில்
நாட்டரசன்ேகாட்ைட 1.	இ ப்பக்

	 	

2.	 ரக் ளம்
3.	நல்லான்	ெசட்
ஏந்தல்
4.காஞ்சிரங்கால்
5.	ெசந்ெநல்
6.	சானான் ளம்
7.	பிரண்டக் ளம்
8.
நாட்டரசன்ேகாட்ைட

72.கரிகால	ேசாதீஸ்வரர்ேகாயில்
நாட்டரசன்ேகாட்ைட

1.	கீழக் ளம்
2.	கந்தன்	ஏந்தல்

73 சசிவர்ண	ஈஸ்வரர்	ேகாயில்	சிவகங்ைக 2.	காத்தா

	 	

2.	ேமல	வாணியன்

3.	மான்
4.	ெபான்னக் ளம்
5.	 ழந்ைத

74. ர்த்திநாயனார்	ேகாயில்	மரத் ர் 1.	மரத் ர்

75.ெபரிய	நாயகி	அம்மன்	ேகாயில்
உ வாட் 1.	 லி ரணி



76.தி மைல	நாத	 வாமி	ேகாயில்
தி மைல 1.	தி மைல

	 	

	

	 	 	

77.தி 	கண்ணங் 	நாயனார்	ேகாயில்,
கத்தப்பட்

1.
தி க்கண்ணங்
2.	கண்ணங்

78.ெவங்கிடாஜலபதி	ெப மாள்	ேகாயில்,
நாட்டரசன்ேகாட்ைட 1.	அம்பலத்த

79. ப்ரமணிய	 வாமி	ேகாயில்,	தி ச்ெசந் ர் 1.	பீர்க்கன் றிச்சி

80. மீனாட்சி	 ந்தேரஸ்வரர்	ேகாயில்,	ம ைர
1.	ஆலத் ர்
2.	சாகன்	ஏந்தல்
3.	எஸ்.	நாங் ர்

81 வி பாட்சி	நாத	 வாமி	ேகாயில்,	நரிக் 1.	நரிக்
2.	நண் க் றிச்சி

82. மீனாட்சி	 ந்தேரஸ்வரர்	ேகாயில்,	ம ைர 1.	ஆவி ர்

	 	

2.	கடம்பங் ளம்
3.	கீழகள்ளங் ளம்
4.	பில் ர்
5.	ெதா வன்பட்
6.	உப்பிலி ண்

83.தண்டா தபாணி	 வாமி	ேகாயில்,	பழனி 1.	ேதசிகன்	ஏந்தல்

	 	

2.	மரகதவல்லி
3.	 ஷ்டக் றிச்சி
4.	ெபத்தன்	ஏந்தல்
5.	நாகன்	ஏந்தல்
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���������
������

�������������
������ ����

1. உச்சிகால	கட்டைள ஸ்ரீ	கனகசபாபதி
ேகாவில் சிதம்பரம்

2. பிரேதாஷ	கட்டைள ஸ்ரீதியாகராஜசாமி
ேகாவில் தி வா ர்

3. கமலார்ச்சைன
கட்டைள

ஸ்ரீ	மீனாட்சியம்மன்
ேகாயில் ம ைர

4. உச்சிகால	கட்டைள ஸ்ரீ	 ந்தரராஜ	ெப மாள் அழகர்ேகாவில்

5. கல் மைட	கட்டைள ஸ்ரீ	 ப்பிரமணிய	சாமி
ேகாவில் தி ப்பரங் ன்றம்

6. பீ. ளம்	கட்டைள ஸ்ரீ	மீனாட்சியம்மன்
ேகாயில் ம ைர

7. அர்த்தஜாம
கட்டைள

ஸ்ரீ	மீனாட்சியம்மன்
ேகாயில் ம ைர

8. காலசந்தி	கட்டைள ஸ்ரீ	 ப்பிரமணிய	சாமி
ேகாவில் தி ப்பரங் ன்றம்

9. தி வாச்சி	கட்டைள ஸ்ரீ	மீனாட்சி	ேகாயில் ம ைர

10. விசாகம்	கட்டைள ஸ்ரீ	 ப்பிரமணிய	சாமி தி ப்பரங் ன்றம்

11. அதிகாைல	கட்டைளஸ்ரீ	மீனாட்சி
ந்தேரஸ்வரர் ம ைர

12. உச்சிகால	கட்டைள ஸ்ரீ	தண்டா தபாணி
சாமி பழனி

13. காலசந்தி	கட்டைள ஸ்ரீ	 ப்பிரமணிய	சாமி
ேகாவில் தி ப்பரங் ன்றம்

14. விளா ைஜ
கட்டைள

ஸ்ரீ	மீனாட்சியம்மன்
ேகாயில் ம ைர

15. அன்னாபிேஷக
கட்டைள ஸ்ரீ	மீனாட்சி	ேகாயில் ம ைர



16. வாதசி	கட்டைள ஸ்ரீ	மீனாட்சி	ேகாயில் ம ைர

17. உச்சிகால	கட்டைள
வா

ஸ்ரீ	 ப்பிரமணிய	சாமி
ேகாவில் தி ப்பரங் ன்றம்

18. விளா ைஜ
கட்டைள ஸ்ரீ	தி வாப்	 ைடயார் ம ைர

19. ஒடத் ார்	கட்டைள " "

20. காலசந்தி	கட்டைள ஸ்ரீ	மீனாட்சி	ேகாயில் "

21. சாயரட்ைச	கட்டைள ஸ்ரீ	வனசங்கரி	அம்மன் இராமநாத ரம்

22. தி மஞ்சன
கட்டைள

ஸ்ரீ	ெதய்வச்சிைல
ெப மாள் தி ப் ல்லணி

23. விளா ைஜ
கட்டைள

ஸ்ரீ	நாகநாதசாமி
ேகாவில்

நயினார்ேகாவில்
ேகாவில்
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1. சிவகங்ைக	நகர்	வடக் ச்
சத்திரம்

1.	சின்ன	ஐயனார் ளம்
2.	வ தாணி 	

2. கங்ைக	மடம்	சத்திரம் 1.	அரசாணி 	

	 	

2.	ஊத்தி	 ளம்
3.	கா.கரிசல் ளம்
4.	கால்பிரி
5.	சந்தன	மடம்

	

3. சந்தன	மடம்	சத்திரம் 1.	சந்தன	மடம் 	



4. சிவகங்ைக	நகர்	ெதற்
சத்திரம்

1.	கட் ளம் 	

	 	
2.	நாடமங்கலம்
3.	ெத.	கரிசல் ளம்
4.	உதாரப் ளி

	

5. உ திக்ேகாட்ைட	சத்திரம் 1.	தில்ைலக்ேகாட்ைட
2.	வீராண்டவயல் 	

6. ேதர்ேபாகி	சத்திரம் 1.	சி வா ர் 	

7. கலியநகரி	சத்திரம் 1.	அ ம் ர் 	

	 	

2.	நற்கனிக்கைர
3.	காவ
4.	பாசிப்பட்டணம்
5.	கார்
6.	கலியநகரி

	

8. த்தேனந்தல்	சத்திரம் 1.	 த்தேனந்தல்
2.	நாராத்தான் 	

9. ந்தரபாண் ய	பட் னம்
சத்திரம் 1.	உைடயண	ச த்திரம் 	

	 	

2.	ேசாழகன்	ேபட்ைட
3.	எட் ேசரி
4.	ெர நாத	ச த்திரம்
5.	பாஞ்சவயல்
6.	ம ங் ர்
7.	 ந்தரபாண் ய	பட் னம்.

	

10. மைற ர்	ச த்திரம் 1.	ெகாத்தன்	 ளம் 	

11. மானாம ைர	சத்திரம் 1.	ேமலப்பிடா ர் 	

	 	

2.	ேமலப்பிடா ர்
3.	ம தங்க	நல் ர்
4.	ஆத ர்
5.	கள்ளி	ேசரி
6.	ெகாம் காரேனந்தல்

	

1.	நா.	ெபத்தேனந்தல்



12. நாகப்பெசட் 	சத்திரம் 2.	 .	வைலயேனந்தல் 	

	 	

	

	 	 	 	

13.வயிரவன்ெசட் 	சத்திரம்
பார்த்திப ர் 1.	கீழசீகன் 	

	 	

2.	ேமல	சீகன்
3.	சாத்திேசரி
4.	கா.	விளங் ளம்
5.	வி.	பி.	உைட ளம்

	

14.ஆனந்த	சத்திரம்,	அழகன்	 ளம்

1.	கலங்காதான்
ேகாட்ைட
2.	கீழ்
ெபான்னிேயந்தல்

	

15. உைடயனாத	ச த்திரம்,	சத்திரம்
1.	மல்ல ர்
2.	கீழவயல்
3.	பா ர்

	

16.சங்கிலி	ேசர்ைவ	மடம்	சத்திரம்
இராேமஸ்வரம் 1.	ஆதி ர் 	

17.அண்ணாமைல	ெசட் 	சத்திரம் 1.	 ைன	 ளம் 	

18.தி ப் வனம்	ேகாட்ைட	சத்திரம் 1.	மாங்
2.	வாய்கால் 	

19.வயல்ேசரிமங்கலம்	சத்திரம்(தி ப் வனம்)
1.	 க் ளம்
2.	மாங் ளம் 	

	 	

3.	ஒரிசிங்கமைட
4.	அல்லாேனந்தல்
5.	திம்மா ரம்
6.	ேமட்டார்	ஏந்தல்
7.	ஆயக் ளம்

	

20. ர்	சத்திரம் 1.	 ள்ளிக் 	



	 	

2.	ெசய்யா ர்
3.	பாடக் ளம்
4.சிைலயான்
5.	ம தாணி
6.	கலியாணி
7.	பாைலஏந்தல்
8.	கவத்த
9.	அ.	விளங் ளம்
10.	ச.	கரிசல் ளம்
11.	மாயாளி
12.	கணபதிஏந்தல்
13.	கீழப்பசைல
14.	ெப ங்கைர
15.	 ர்
16.	ெகான்னக் ளம்
17.	ெதற் 	சந்த ர்
18.	வன்னிக்
19.	கட்ைட
ஆலங் ளம்
20.	சீதாேனந்தல்
21.	கன்னிேசரி.

	

	 	

8.	����������	������	��������������	
	

	 	 	 	

���������
����	����

�����
��� ����������������� 	

காைளயார்
ேகாவில்

ஏ.ஆர்.
575/1902

தி வனச்	சக்கரவர்த்தி	ேகாேனரின்ைம
ெகாண்டான்	 ந்தர	பாண் ய	ேதவர 	12-வ
ஆட்சி	ஆண் ல்	 க்கைர	ஊரினர்	பி பா .

	

	 ஏ.ஆர்.
576/1912

தி வனச்	சக்கரவர்த்தி	ேதவகன்மிக க்
காணியிட் 	வழங்கிய . 	



	 ஏ.ஆர்.
576ஏ/1912

௸ 	

	 ஏ.ஆர்.
577/1902

தி வனச்	சக்கரவர்த்தி	எம்மண்டல ம்
ெகாண்ட	 லேசகர	பாண் யர 	40வ
ஆட்சியாண் ல்	காலிங்கராய	தைலக்ேகாவி க்
இைறயிலியாக	பி பா 	பண்ணிக்	ெகா த்த .

	

	 ஏ.ஆர்.
578/1902

தி வனச்	சக்கரவர்த்தி	வீரபாண் ய
ேதவற் யாண் 	14.	ஆலால ந்தரன்
தி மடத்தார்	பி பா 	பண்ணிக்	ெகா த்த .

	

	 ஏ.ஆர்.
579/1902

எம்மண்டல ம்	ெகாண்ட	 லேசகர	ேதவற்
யாண் 	37... 	

	 ஏ.ஆர்.
580/1902

தி வன	சக்கரவர்த்தி	சடாவர்மன்
ந்தரபாண் ய	ேதவற் யாண் 	2வ

ேதவகன்மிக க் 	பி பா
	

	



ஏ.ஆர்.
581/1902

தி வன	சக்கரவர்த்தி	ேதவற்
யாண் 	11வ 	தி நாமத் க்	காணி
இைறயிலி	வழங்கிய .

	

	 ஏ.ஆர்.	582/1902
௸யார்க் 	யாண்
10வ 	ேசற் 	ஊரவர்
பற் றி.

	

	 ஏ.ஆர்.	எண்.
581இ/1902

சந்திக் 	 ணிெநல்,
அைரப்பணம்,
இ நாழிஅரிச்சிேசா .

	

	 ஏ.ஆர்.	எண்	583/1902 ேவலங் ளமான 	

	 	

	

	 	 	 	

	 	 ேசாமநாதநல் ர்	நத்தத்தில்	நாயன்மார்	 யி ப் 	

	 ஏ.ஆர்.
584/1902

தி வன	சக்கரவர்த்தி	 ந்தர	பாண் யேதவர்க்
ெப ங்க ைணயாளர்	சந்திக் 	வராக	பணம்	3080
வழங்கிய .

	

	 ஏ.ஆர்.
584ஏ/1902

ேதவகன்மிக க் 	மாளவ	ேதேவந்திர	பைறேயனன்
பண்ணிக்ெகா த்த	பரி 	

	 ஏ.ஆர்.
584/1902 ௸யார்	பற் 	 றி த்த	பரி 	

	 ஏ.ஆர்.
585/1902

ந்தரத்	ேதா ைடய	மாவலி	வாணாதிராயன்
சந்திக் 	ெகா த்த	ேதவதானம்	சகம்	1452-ல். 	

	 ஏ.ஆர்.
586/1902

தி வன	சக்கரவர்த்தி	வீரபாண் ய	ேதவற் 	22வ
எதிர்	2வ 	ஆண் 	அ ப ,	சாத் ப்ப க் 	நிலம். 	

	 ஏ.ஆர்.
587/1910 சகம்	1433	தி மைடப்பள்ளி	தி ப்பணி. 	

	 ஏ.ஆர்.
587ஏ/1902மாவலி	வானாதிராயர்	சகம்	1434	சகம். 	

ேவம்பன் ஏ.ஆர். 1562	தி மைலநாயக்கர்	தன்மம். 	



528/1910

ெகாந்தைக ஏ.ஆர்.	21/
கி.பி சகம்	1467	சதாசிவராயர்க் 	தகரா 	தீர் . 	

ன்னக் ஏ.ஆர்.
24/1909

தி வன	சக்கரவர்த்தி	 ேலாத் ங்க	ேசாழ	ேதவற்
48வ 	ஆட்சி	ஆண் 	தி க் ன்றக் 	தி மைல
உைடயநாத க்	ேதனாற் ப்	ேபாக்கில்	ஊர்	தானம்.

	

	 ஏ.ஆர்.
24/1909

தி வன	சக்கரவர்த்தி	விக்கரம	பாண் ய	ேதவ க்
6	ஆட்சி	ஆண் 	அதைள ர்	நாட் 	 ன்றக்
தி மைல ைடய	ேதனாற் 	நாயகர 	அ ப
சாத் ப்ப க் 	தானம்.

	

	 ஏ.ஆர்.
26/1909

௸யார்	6வ 	ஆட்சி	ஆண் 	உய்ய	வந்தான்	கங்கன்
என்ற 	

	 	

	

	 	 	 	

	 	 கங்ேகயன்	ெகாைட. 	

	ஏ.ஆர்.
27/1909

தி வன	சக்கவர்த்தி	சடாவர்மன்	4-வ 	ஆட்சி	ஆண்
லத்தான ைடய	நாயனார்க் 	நிலக்ெகாைட. 	

	ஏ.ஆர்.
28/1909

தி வன	சக்கரவர்த்தி	 ேலாத் ங்க	ேசாழ	ேதவர்	40-வ 	ஆட்சி
ஆண் 	அதைள ர்	நாடாள்வான்	நிலக்ெகாைட. 	

	ஏ.ஆர்.
29/1909 சிைத 	

	ஏ.ஆர்.
30/1909

தி வன	சக்கரவர்த்தி	ஜடாவர்ம	 ந்தர	பாண் ய	சீவல்லப	ேதவர்
4வ 	ஆட்சி	ஆண் 	அதைள ர்	நாடாள்வான்	 ம் 	ேசாழன்
வீரேசகரன்	ெகாைட.

	

	ஏ.ஆர்.
31/1909௸யார்	நந்தா	விளக் 	ெகாைட 	

	 32/1909
தி வன	சக்கவர்த்தி	 ேலாத் ங்க	ேசாழ	ேதவற் 	49வ
ஆண் 	வீரேசகரன்	என்ற	அதைள ர்	நாடாள்வான்	ேகாயில்
காணிக க் 	வரிநீக்கம்.

	



	 33/1909தி வன	சக்கரவர்த்தி	 ேலாத் ங்க	ேசாழ	ேதவற் 	40வ 	ஆட்சி
ஆண் 	ேதனாற் ப்	பாய்ச்சலில்	இைடக் 	மற் ம்	ஊர்க் கள்
பற்றிய .

	

	 34/1909தி வனச்	சக்கர்வர்த்தி	 ேலாத் ங்க	ேசாழ	ேதவர 	22வ
ஆட்சி	ஆண் 	 ன்றக் 	என்ற	ெதன் க ரில்	நிலக்ெகாைட. 	

	 35/1909தி வன	சக்கரவர்த்தி	 ேலாத் ங்க	ேசாழ	ேதவர 	40வ 	ஆட்சி
ஆண் 	ேதவதான	நிலங்கள்	பற்றிய . 	

	 36/1909தி வன	சக்கரவர்த்தி 	

	 	

	

	 	 	 	

	 	 மாறவர்மன்	 ந்தர	பாண் யன்	8-வ 	ஆட்சி	ஆண் . 	

	 37/1909 வட்ெட த் க்கள்	சிைத 	

	 38/1909 ேதனாற் 	ேபாக் 	நந்தவனம்	பராமரிக்க	கட் 	ராஜா
நிலக்ெகாைட. 	

	 39/1909
தி வன	சக்கவர்த்தி	 ந்தரபாண் ய	ேதவர்	7-வ
ஆட்சி	ஆண் 	ஆ ைடப்பிள்ைள	யா க்
நிலக்ெகாைட

	

	 40/1909 தி வன	சக்கரவர்த்தி	மாறவர்மன்	 ந்தர	பாண் யன்
16வ 	ஆண் 	ேதனாற் 	நாயக்க க் 	நிலக்ெகாைட 	

	 41/1909 ௸யார்	22வ 	ஆட்சி	ஆண் 	சிைத . 	

	 42/1909 தி வன	சக்கவர்த்தி	ராஜராஜ	 ந்தர	பாண் யன்	17-
வ 	ஆட்சி	ஆண் 	நியமத்தில்	நிலக்ெகாைட. 	

	 43/1909 தி வன	சக்கவர்த்தி	ராஜராஜ	 ந்தர	பாண் யன்	17-
வ 	ஆட்சி	ஆண் 	நியமத்தில்	நிலக்ெகாைட. 	

	 44/1909 பிராமி	எ த் க்கள்	சிைத 	

	 305/1955மாறவர்மன்	 ந்தர	பாண் யன்	3-வ 	ஆண்
(கி.பி.1215) 	

தி வனம்17/1894 ேகாேனரின்ைம	ெகாண்டான்	8-வ 	ஆட்சி	ஆண் 	



நிலக்ெகாைட

தி மைல 160/1913 சைடயவர்மன்	பராக்கிரம	பாண் யன்	10-வ 	ஆட்சி
ஆண் 	கி.பி.1325) 	

	 23/1924 சைடயவர்மன்	வீரபாண் யன்	ஆட்சி	ஆண் 	11
(கி.பி.1181) 	

	 22/1923 விக்கிரம	பாண் யன்	ஆட்சி	ஆண் 	8வ 	(கி.பி.1211) 	

சிைலமான் 333/1962 தலாவ 	சடா	வர்மன்	 ல	ேசகான்	கி.பி.1212 	

.
ேவலங் 504/1959கி.பி.1323 	

	 	

	

	 	 	 	

	 506/1959கி.பி.1333 	

இரணி ர் 11/1926 கி.பி.	1322 	

உஞ்சைன 189/1981 ராஜராஜன்	 ந்தர	பாண் யன்
கி.பி.	1320 	

	 196/1981கி.பி.	1321	" 	

	 197/1981கி.பி.	1322	" 	

	 280/181 கி.பி.	1323	" 	

	 194/1981கி.பி.	1328	" 	

	 198/1981இரண்டாவ 	மாறவர்மன்	வீரபாண் யன்	26-வ
ஆட்சி	கி.பி.1367 	

தி க்ேகாலக் 64/1916 மாறவர்மன்	 ந்தரபாண் யன்	கி.பி.1371 	

	 224/1921தி வன	சக்கவர்த்தி	 ந்தரபாண் யன்	11-வ
ஆட்சி	ஆண் . 	

	 225/1921தி வன	சக்கரவர்த்தி	 ந்தரபாண் யன்	20-வ
ஆட்சி	ஆண் . 	

	 226/1921 வீரபாண் ய	ேதவர்	31-வ 	ஆட்சி	ஆண் 	



தி ப்பத் ர் 89/1908 இம்மா 	நரசிம்மர்.	சகம்	1421	இைறயிலி
நிலங்கைள	விற்க	அ மதி 	

	 90/1908 மாறவர்மன்	சைடயன்	4-வ 	ஆட்சி	ஆண் . 	

	 91/1908 கி ஷ்ண	ேதவராயர்.	சகம்	1432	சிங்கம	நாயக்கர்
நிலக்ெகாைட. 	

	 92/1908 கி ஷ்ண	ேதவராயர்.	சகம்	1432	சிங்கம	நாயக்கர்
நாரானமங்கலம்	கிராமம்	நன்ெகாைட. 	

	 4/1916 ராஜராதி	ராஜன்	II 	

	 64/1916 மாறவர்மன்	வீரபாண் யன்	(கி.பி.1365) 	

	 106/1916மாறவர்மன்	 லேசகரன்	4-வ 	ஆட்சி	ஆண்
கி.பி.1311 	

ச ர்ேவதி
மங்கலம் 297/1927ஜடாவர்மன்	 லேசகரன்	(கி.பி.1170) 	

சிைலமான் 333/1961 லேசகர	பாண் யன்	22வ 	

	 	

	

	 	 	 	

	 	 ஆட்சி	ஆண் 	சகம்	1134. 	

சாக்ேகாட்ைட 42/1945ஜடாவர்மன்	 லேசகரன்	18வ 	ஆட்சி
ஆண் 	(கி.பி.1255) 	

	 	

��������������	(��������������	�������
�������������)	
	

	 	 	 	

93/1908
தி வன	சக்கரவர்த்தி	சீவல்லபர்	21வ 	ஆட்சி	ஆண் .
ந்தா	விளக் 	தர்மத்திற் 	ராேஜந்திர	ேசாழ	ேகரளாவின்	50

ஆ கள்	தானம்.
	



94/1908 தி வன	சக்கரவர்த்தி	பராக்கிரம	பாண் யர்	நிஷாதராஜன்
ெபான்	வழங்கிய . 	

95/1908
தி வன	சக்கவர்த்தி	 லேசகர	பாண் யன்	15வ 	ஆட்சி
ஆண் ,	ேநமம்	ேகாயில்	விளக்கிற் ம்	விளக் த்	 ணிற் ம்
பணம்	வழங்கிய .

	

96/1908 கிரந்த	எ த் க்கள்	சிைத 	

97/1908 தி வன	சக்கவர்த்தி	சீவல்லபன்	17-வ 	ஆட்சி	ஆண்
அ வி ர்	-	வணிகன்	ெநல் ம்	ெபான் ம்	தானம். 	

98/1908
தி வன	சக்கரவர்த்தி	பராக்கிரம	பாண் யன்	3-வ 	ஆட்சி
ஆண் .	ேகாயில்	காணி	சிலவற்ைற	விற் 	நரேலாகன்	சந்தி
விழா	நடத்த	ேகாயில்	 லபரீச்சத் 	

	

ஏ.ஆர்.99/1908தி வன	சக்கரவர்த்தி	 லேசகர	ேதவர்	4-வ 	ஆட்சி
ஆண் .	ேகாயில்	தி ப்பதியம்	பாட	 த்த 	வ வாய். 	

100/1908 தி வன	சக்கவர்த்தி	 லேசகர	ேதவற் 	9-வ 	

	 	

	

	 	 	 	

	 ஆட்சி	ஆண் .	ெபான்னமராவதி	நிஷாதராஜன்	ேகாயில்	மடத்திற்
தானம். 	

101/1908தி வன	சக்கரவர்த்தி	 லேசகர	ேதவற் 	5வ 	ஆட்சி	ஆண் .
ம ைர	ெசன் 	மன்னைரச்	சந்தித 	வர	 லப்	பரிசத் 	 . 	

102/1908தி வன	சக்கரவர்த்தி	 லேசகர	ேதவற் 	15வ 	ஆட்சி	ஆண் .
ந்தா	விளக்கிற் 	தானம். 	

103/1908தி வன	சக்கரவர்த்தி	 லேசகர	ேதவற் 	3வ 	ஆட்சி	ஆண் .
ேகாயில்	தி விழா	நடத்த 	

105/1908 ராஜராஜ	ேதவர்	28-வ 	ஆட்சி	ஆண் ல்	ேகாயில்	தானத்தார
ட்டம். 	

106/1908 எ த் க்களின்	சிைத 	

107/1908தி வன	சக்கவர்த்தி	பராக்கிரம	பாண் ய	ேதவர்	நாச்சியா க்
ெசார்னதானம். 	



108/1908தி வனச்	சக்கர்வர்த்தி	சீவல்லப	பாண் யன்	20வ 	ஆட்சி
ஆண் 	25	ப க்கள்	தானம். 	

109/1908தி வனச்	சக்கர்வர்த்தி	சீவல்லப	பாண் யன்	20வ 	ஆட்சி
ஆண் ன்	25	ப க்கள்	தானம்	மற் ம்	1	காைள	மா 	தானம். 	

110/1908 ராஜேசகர	வர்மன்	வீர	ராேஜந்திரன்	சிைத . 	

111/1908 தி வன	சக்கரவர்த்தி	சீவல்லப	பாண் யன்	10வ 	

	 	

	

	 	 	 	

	 	 ஆட்சி	ஆண் 	இ 	ஊர்கள்	ேகாவி க் 	தானம். 	

	 112/1908அச் த	ேதவராயர்	சகம்	1452	அ வி ர்	வணிகர்
தானம்	அளித்த . 	

	 113/1908 வி வநாத	நாயக்கர்	சகம்	1457,	வர ண த் ர்
தானம். 	

	 114/1908
தி வன	சக்கரவர்த்தி	சீவல்லப	பாண் யன்	13-வ
ஆட்சி	ஆண் .	ஆ ைடய	பிள்ைளயா க் 	பணம்
வழங்கிய

	

	 115/1908 தி வன	சக்கரவர்த்தி	சீவல்லப	பாண் யன்	20வ
ஆட்சி	ஆண் .	ராணிமடப்பள்ளி	கட் வித்த . 	

	 116/1908 வீரபாண் ய	ேதவர 	17வ 	ஆட்சி	ஆண் 	சில
நிலங்க க் 	வரி	நீக்கம். 	

	 117/1908 தி வன	சக்கரவர்த்தி	விக்கிரம	பாண் யன்	12வ
ஆட்சி	ஆண் 	தி நா க்கரசர்	தி ேமனிக் 	 ைஜ. 	

	 120/1908கி.பி.1842	 ன்றாம்	சைட	வர்மன் 	

	 133/1908தி வன	சக்கர்வர்த்தி	மாறவர்மன்	 ல	ேசகர
பாண் யன்	36வ 	ஆட்சி	ஆண் .	(கி.பி.1304) 	

	 119/1908 ஜடாவர்மன்	வீரபாண் யன்	II 	

	 120/1908 44வ 	ஆட்சி	ஆண் . 	

மாறவர்மன்	 ந்தரபாண் யன்	I	23வ 	ஆண்



	 170/1935 (கி.பி.1239) 	

பிரான்மைல139/1903இம்மா 	ராயர்	ஆட்சி	சகம்	1422	எப் லி	நாயக்கர்
ந்தரராஜ	பட்ட க் 	நிலதானம் 	

	 139/1903 ேலாத் ங்க	ேசாழ	ேதவர 	ஆட்சி	ஆண் 	35 	

	 140/1903 எம்மண்டல ம்	ெகாண்ட	 லேசகர	ேதவற் 	ஆண் . 	

	 	

	

	 	 	 	

	 39வ 	 தலியார்	 ரபித்	தி ேமனிக் 	பி பா 	பண்ணிக்
ெகா த்த	பரி . 	

141/1903
ேதவராயர்	மகாராஜா	இராஜ்யம்	பண்ணி	அ ளா	நின்ற	சகம்.
1364	நாள்ேதா ம்	அ 	ெசய்ய	தி மஞ்சன	சாத் ப்ப
தலியனவற்றிற் 	அ ற் வன்	ஏரிதானம்.

	

142/1903
ேசாணா 	ெகாண்ட ளிய	 ந்தரபாண் ய	ேதவற் 	ஆண்
3-வ 	தி ந்தா	விளக் 	தர்மமாக	சாவா	 வாப்	ேபரா
50	தானம்.

	

143-பி/1903
தி ந்தா	விளக் 	தர்மமாக	சாவா வாப்	ேபரா 	50
தானம்	அறப்ெப ைம	ெசல்வியார்	தி மடத் க் 	 ந்தா
விளக் 	ஆ 	50	தானம்.

	

142-பி/1903 தி வன	சக்கரவர்த்தி	 லேசகர	ேதவற் 	யாண் 	13-ன்
எதிர்	14-வ 	 ந்தா	விளக் 	தர்மம். 	

ஏ.ஆர்.144/1903தி வன	சக்கரவர்த்தி	வீரபாண் ய	ேதவற் 	யாண் 	3. 	

145/1903 தி வன	சக்கரவர்த்தி	உைடயார்	 பால	 ரந்தரன்	சன்னதி
அ ப 	சாத் ப்ப க் 	நிலதானம் 	

146/1903 கி ஷ்ணேதவமகராயர்	1440 	

147/1903 வராபதிேவளார்	கட் ய	 பால	 ரந்தரன்	சந்திக் 	 ரபி
நாட் 	ெகாற்ற	மங்கலம்	தானம் 	

148/1903 ந்தரபாண் ய	நாயகற் 	ேகானாட் 	இைடயாற் ர்
நிலதானம் 	



150/1903 தி வன	சக்கரவர்த்தி	பராக்கிரம	பாண் ய	ேதவற்
யாண் 	பத்தாவ 	காைர ர்

	

	 	

	

	 	 	 	

	 	 ேதவ க் 	காணி	விைலப்	பிரமாணம்
பண்ணிக்	ெகா த்த . 	

	 149/1903 மாளவ	சக்கரவர்த்தி	ஒைல	ெபாலிகால்	நாட்
தாங்கி	நல் ரில்	40	மாநிலம்	தானம். 	

	 151/1903 இம்மா 	நரசிம்ம	ராயர்.	சகம்	1422
திப்பராச ரம்	தானம். 	

	 152/1903
தி வன	சக்கவர்த்தி	எம்ண்டல ம்	ெகாண்ட
லேசகர	ேதவற் 	யாண் 	16,200	ெபான்

தானம்.
	

	 153/1903 சகம்.	1500	விபவ	தி ப்பணிக் 	ேசந்த
ேம ர்	கிராமம்	தானம். 	

	 154/1903 பல்ேவ 	வணிகச்	சாத்தினர்	கலந்
ெகாண் 	ெசய்த	 கள். 	

	 432/1903 கி.பி.1256	இரண்டாம்	சைடய	வர்மன்	வீர
பாண் யன்	2-வ 	ஆட்சி	ஆண் . 	

	 218/1924 தலாம்	மாறவர்மன்	 ந்தர	பாண் யன்	-
சிைத . 	

	 222/1924 தலாம்	மாறவர்மன்	 ந்தர	பாண் யன்	-
சிைத . 	

	 228/1924 -௸- 	

	 436/ெத.இ.க மாவலி	வாணாதிராயன் 	

தி க்ேகாட் ர் ஏ.ஆர்.226/
ஏ/1923

ர நாத	தி மைல	ேச பதி	கி.பி.1679
நிலக்ெகாைட. 	

	 312/1923 தலாம்	மாறவர்மன்	விக்கிரம	பாண் யன் 	



	 317/1923 கி.பி.1218 	

	 313/1923 சடவார்மன்	வீரபாண் யன்	11-வ 	ஆட்சி 	

	 316/1923 ஆண் 	கி.பி.1181 	

	 322/1923 தலாம்	சைடய	வர்மன்	 லேசகரன்
கி.பி.1215. 	

ேசாழ ரம் 222/1924 தலாம்	மாறவர்மன்	 ந்தர	பாண் யன்	-
சிைத . 	

	 ஏ.ஆர்.88/1908மாறவர்மன்	 ந்தர	பாண் யன்	ெமய்க்கீர்த்தி. 	

	 168/பி ேசாேனரின்ைம	ெகாண்டான்	5-வ 	ஆட்சி
ஆண் .	1000	ெபான்	ஒ 	ஊ ம்	தானம். 	

	 	

	

	 	 	 	

	 168-சி. பராக்கிரம	பாண் யன்	2-வ 	ஆட்சி	ஆண் .
சகம்	1409. 	

	 487/1909 சைடயன்	பராக்கிரம	பாண் யன்	5	வ 	ஆட்சி
ஆண் 	கி.பி.1323. 	

	 497/1909 ேகாேனரின்ைம	ெகாண்டான்	மாறவர்மன்
பராக்கிரமன்	16-வ 	ஆட்சி	ஆண் . 	

ேவம்பத் ர் 	 	 	

ARE 343/1953 ஜடாவர்மன்	 லேசகர	பாண் யர 	கல்ெவட் ,
கி.பி.1193 	

	 337/1959 மாறவர்மன்	பராக்கிரம	பாண் யன்	ஆைண. 	

தி ப்பத் ர் 	 	 	

AR 131/1908 மாறவர்மன்	பராக்கிரம	பாண் யன்	(கி.பி.1143-
66)	நிலக்ெகாைட 	

	 98/1908 மாறவர்மன்	மன்னர 	3வ 	ஆட்சியாண் ல்
நிலக்ெகாைட 	



	 44/1928 மாறவர்மன்	மன்னர 	5வ 	ஆட்சி	ஆண் தல்
நிலக்ெகாைட

	

	 45/1928 மாறவர்மன்	மன்னர 	6வ 	ஆட்சி	ஆண் ல்
நிலக்ெகாைட 	

	 101/1908 மாறவர்மன்	மன்னர 	கி.பி.1166	கல்ெவட் 	

	 238/SH.
VOL.14

ஜடவர்மன்	வீரபாண் யன 	கி.பி.1117	ஆண்
கல்ெவட் 	

தி க்ேகாட் ர் 	 	 	

	 312/
ஏ/1949

மாறவர்மன்	 ந்தரபாண் யன்	கி.பி.1237ல்
ேகாயி க் 	நிலக்ெகாைட 	

	 313/1923 தலாவ 	ஜடாவர்மன்	 லேசகரன 	ஆட்சி
களவழி	நாடாள்வான 	ஆைண 	

சிவ ரி 	 	 	

	 131/1908 மாறவர்மன்	பராக்கிரமன்	பாண் யதன
கி.பி.11.51	வ 	ஆண்ட 	

	 	

	

	 	 	 	

	 291/1927 மாறவர்மன 	பத்தாவ 	ஆட்சி	ஆண் 	நிலக்ெகாைட 	

	 213/SII.
Vol.	14

ஜடாவர்மன்	வீரபாண் யன்	6வ 	ஆட்சி	ஆண்
(கி.பி.1106) 	

	 253 ஜடாவர்மன 	21வ 	ஆட்சி	ஆண் 	

	 259 ஜடாவர்மன 	24வ 	ஆட்சி	ஆண் 	

ARE 20/1928 ேலாத் ங்க	ேசாழன்	I	ஆட்சி	ஆண் 	47	(கி.பி.1117) 	

	 39/1928 ஜடாவர்மன்	பராக்கிரம	பாண் யன 	15வ 	ஆட்சி
ஆண் 	(கி.பி.1118) 	

	 44/1928 ஜடாவர்மன 	கி.பி.1147	ஆம்	ஆண் 	கல்ெவட் 	

	 45/1928 ஜடாவர்மன 	கி.பி.1152	வ 	ஆட்சி	ஆண் 	



	 	

	

	

	

�������	-	II	
1.	�����������	��������	�������	������	�������:	
	
	 	 	 	

	 நா கள் நா கைளச்	ேசர்ந்த
ஊர்கள் 	

1. அஞ் ர்	நா 1.	ஒக் ர் 	

	 	

2.	கீழப் ங்
2.	மாங் ளம்
3.	பிரவ ர்
4.	ேசாழ ரம்.

	

2. வந்திநா 1.	அரச ர் 	

	 	

2.	படமாத் ர்
3.	தி மாஞ்ேசாைல

4.	கிளாதாரி
5.	ஏனாதி

	

3. பாகேனரி	நா பாகேனரி 	

4.

மயிராயன்ேகாட்ைட
நா

1.	கட்டனிப்பட்
2.	ஏரி ர் 	

5. பட்டமங்கலம்	நா 1.	பட்டமங்கலம்
2.	கண் ரமாணிக்கம் 	

6. சாக்ேகாட்ைட	நா 1.	சாக்ேகாட்ைட 	

	 	
2.	ெபரியேகாட்ைட
3.	வடேபாகி 	



4.	ேதர்ேபாகி

7. ெசம்ெபான்மாரி
நா

1.	ெசம்ெபான்மாரி
2.	சண் கநாத ரம் 	

8. இரவிேகசரி	நா 1.	கண்ட	ேதவி 	

9. உஞ்சைன	நா 1.	உஞ்சைன 	

10. எ வன்	ேகாட்ைட
நா 1.	வீரேகசன்	 ப்பட் 	

	 	

2.	மணியாரம்பட்
3.	ெபரிய	வலங்ைக
வயல்
4.	கர்ணா

	

11. உ வாட் 	நா 1.	ெபான்னிக்ேகாட்ைட
2.	ச கணி	மாறணி 	

12. மங்கலம்	நா 1.	மறவமங்கலம் 	

	 	 2.	காைளயார்	ேகாவில்
3.	கா ர் 	

13. நா ேகாட்ைட
நா

1.	சக்கந்தி
2.	ேசாழ ரம் 	

	 	

	

2.	���������	�������������	���������
���������:	
	
	 	 	 	

	 தா காக்கள் மாகாணங்கள் 	

1. சிவெகங்ைக அழகா ரி 	

2. தி ப் வனம் தி ப் வனம் 	

3. மானாம ைர ல்வாய்க்கைர 	



4. இைளயான் இமயேனஸ்வரம் 	

5. மங்கலம் பாைல ர் 	

6. தி ேவகம்பத் ெபான்னளிக்ேகாட்ைட 	

7. கண்டேதவி இரவிேசரி 	

8. எ வன்ேகாட்ைட 	 	

9. ேசாழ ரம் மல்லாக்ேகாட்ைட 	

10.சிவரக்ேகாட்ைட ெகாரண் 	

11. சாக்ேகாட்ைட த் நா 	

12.தி ப்பத் ர்
சிங்கம் ணரி
கண் ரமாணிக்கம்
பட்டமங்கலம்

	

13. பார்த்திப ர் பார்த்திப ர் 	

	 	

	

★	காைளயார்ேகாவி ம்	கா ம்	சில	காலம்	தா காக்காளாக	இ ந்தன.	

3.	�����������	����	�������	���������	�����
���������	
	

�.	������������	����������:	

1.	 மார த் 	விஜயெர நாத	ேச பதிகள்	(கி.பி.1730-35)	
2.	சிவ மார த் 	விஜயெர நாத	ேச பதி	(கி.பி.1735-1947)	

3.	 த் 	விஜயராக்கத்ேதவர்	ேச பதி	(கி.பி.1747-1749)	
4.	ெசல்ல த் 	விஜய	ர நாத	ேச பதி	(கி.பி.1749-1762)	
5.	 த் ராமலிங்க	விஜயெர நாத	ேச பதி	(கி.பி.1762-1795)	

7.	ராணி	மங்கேளஸ்வரி	நாச்சியார்	(ஜமின்தாரினி	(கி.பி.1803-1812)	
8.	அண்ணாசாமி	என்ற	 த் விைசய	ெர நாத	ேச பதி	(கி.பி.1812-1820)	



9.	சதர்அதாலத்	நீதிமன்ற	ெபா ப்பில்	(கி.பி.1820-1829)	
10	விஜயெர நாத	ராமசாமி	ேச பதி	(கி.பி.1829-1830)	

11.	மங்கேளஸ்வரிநாச்சியார்,	 ைரராஜ்	நாச்சியார்	(ைமனர்க க்காக
ேகாட்ைடச்சாமித்ேதவர்	(கி.பி.1830-1843)	
12.	ேகார்ட்	ஆவ்	வார்ட்	நிர்வாகம்	(கி.பி.1843-1845)	
13.	ராணி	பர்வதவர்த்தினி	நாச்சியார்	(கி.பி.1846-1862)	

14.	இரண்டாவ 	 த் ராமலிங்க	ேச பதி	(கி.பி.1862-1873)	
15.	அண்ணாசாமி	ேச பதி	என்ற	பாஸ்கர	ேச பதி	(கி.பி.1873-1903)	
	�.	�������������	�������������:	
1.	ெர நாதராயத்	ெதாண்டமான்	(கி.பி.1686-1730)	(மகள்)	நல்ைலஆயி	கணவர்
தி மைலராய	ெதாண்டமான்.	

2.	மகன்.	விஜயர நாதராய	ெதாண்டமான்	கி.பி.1730-1769	தி மைல
ெதாண்டமான்	ெப ந்ேதவி	ஆயி.	
3.	மகன்:	ராய	ர நாத	ெதாண்டமான்	கி.பி.1769-1989	(வாரி 	இல்ைல)	

4.	விஜயர நாதெதாண்டமான்	(கி.ப.1789-1807)	பி ஹன்ன	ஆயி	
5.	விஜயர நாதராய	ெதாண்டமான்	(கி.பி.1807-1817)	வாரி 	இல்ைல.	
6.	ெர நாத	ெதாண்டமான்கமலாம்பாள்	ஆயி	(கி.பி.1829-1839)	

7.	இராமச்சந்திரெதாண்டமான்	(கி.பி.1839-1886)	(வாரி 	இல்ைல	-
வீகார த்திரன்)	

8.	மார்த்தாண்ட	ைபரவத்	ெதாண்டமான்	(கி.ப.1886-1926)	
�.	�����	��������	���������	
1.	சரேபாஜி	-I	-	கி.பி.1711	-	1729.	
2.	 க்ேகாஜி	-	1729	-	1735.	
3.	ஏக்ேஜாஜி	-	1735	-1737.	

4.	பிரதாப்சிங்	-	கி.பி.1739-63.	
5.	 ல்ஜாஜி	-	1763-87.	
6.	அமிர்சிங்	-	1787-98.	

7.	சரேபாஜி	-II	-	1798	-	1832	



8.	சிவாஜி	-	1832	-	1855.	
�������	-	III	
1.	�����������	��������	��������	����������:	
	 	 	

கி.பி.1728 ேச பதி	சீைமயில்	இ ந் 	சிவெகங்ைகச்	சீைம	என்ற	தன்னர
உதயம். 	

1736 னித	சின்ன	சேவரியர்	ச கணி	வட்டாரத்தில்	ச தாயப்	பணிகள்
ெதாடக்கம். 	

1738.

ம ைரச்	சீைமயில்	ஆற்காட் 	நவாப்	ஆட்சி	ஏற்பட்ட ம்	பயந் ேபான
ம ைர	மீனாட்சி	 ந்தேர வரர்	ஆலய	நிர்வாகிகள்,	ேகாயிைல
அைடத் 	இைறவன்,	இைறவி	தி ேமனிகைள	சிவகங்ைக
சமஸ்த்தான	மானாம ைரக் 	எ த் 	வந்த .

	

1749.
தலாவ 	மன்னர்	அர 	நிைலயிட்ட	சசிவர்ண	ெபரிய

உைடயாத்ேதவர்	மரணம்	-	இைளயான் யில்	ேமலப்பள்ளிவாசல்
நிர்மாணம்.

	

1751.
காஞ்சி ரம்	சங்கர	மடத்திற் 	மாறநாட் 	 லவர்	ேசரி
சர்வமான்யமாக	வழங்கப்பட்ட .
ச கனியில்	 திதாக	ேதவாலயம்	நிர்மாணம்.

	

1755. இராமநாத ரம்	ேச பதி	மன்ன டன்	மன்னர்	 த் வ கநாதர்
ம ைரயில்	 ம்ெபனி	தளபதி	ெஹராைனச்	சந்தித்த . 	

1762. ெநல்ைலச்	சீைம	பைடெய ப்பில்	கம்மந்தான்	கான்சாகிபிற் 	உதவ
சிவெகங்ைகச்	சீைம	மறவர்	அணி	தி ெநல்ேவலி	ெசல் தல். 	

1763. ம ைர	ஆ நர்	கம்மந்தான்	கான்சாகி 	தி ப் வனம்	ேகாட்ைடைய
தாக்கி	ேசதப்ப த்திய . 	

1771. தஞ்ைச	மன்னர்	 ல்ஜாஜியின்	பைட	எ ப் ம்	பின்வாங் த ம். 	

1772.

காைளயார்ேகாவில்	ேகாட்ைடப்	ேபாரில்	மன்னர்	 த் 	வ க	நாதர்
பைகவர 	 ண் பட் 	தியாகியான .	(25.6.1772),	ராணி	ேவ
நாச்சியார்,	 ழந்ைத	ெவள்சச்சி ட ம்	பிரதானி	தாண்டவராய
பிள்ைள ட ம்	திண் க்கல்	சீைம	வி பாட்சியில்	தஞ்சம்

	

	 	



	

	 	 	

1780
நவாப்பின்	ஆக்கிரமிப்பில்	இ ந் 	சிவெகங்ைகைய	ராணி	ேவ
நாச்சியார்	மீட் 	மீண் ம்	தன்னர 	ஆட்சிைய	ஏற்ப த்திய .	நவாப் ம்
ம்ெபனியா ம்	 திய	சிவெகங்ைக	அரைச	அங்கீகரித்த .

	

1783 நவாப்பிற் 	ேபஷ் ஷ்	ெதாைகைய	வ லிக்க	 ம்ெபனிபைட	தளபதி
ல்லர்டன்	தைலைமயில்	சிவெகங்ைக	வ தல்	(4.8.1783). 	

1785.
ஐதர்	அலியின்	பைடெய ப்பினால்	தான்யக்	களஞ்சியமான	தஞ்சா ர்
சீைம	சீரழிந்ததால்	சிவெகங்ைகச்	சீைமயில்	இ ந் 	12,000	கலம்	அரிசி
1000	ெபாதி	வண் களில்	தஞ்ைசக் 	அ ப்பி	ைவக்கப்பட்ட .

	

1789.
சின்ன	ம 	ேசர்ைவக்கார 	சிவெகங்ைகக்	ேகாட்ைட	 ற் ைகைய
ம்ெபனியார 	தளபதி	ஸ் வர் 	 றிய த் 	திண் க்கல்	சீைமக் ள்

பின்	வாங் ம்ப 	 றிய த்த .
	

	
ஆற்கா 	நவாப் ம்	 ம்ெபனி	கவர்ன ம்	ம 	ேசர்ைவக்காரர்க டன்
சமரசம்	ெசய் 	ராணி	ேவ நாச்சியாைர	பதவி	விலகச்	ெசய்த .
சக்கந்தி	ேவங்கன்	ெபரிய	உைடயாத்ேதவர்	சிவெகங்ைக	மன்னர்	ஆதல்.

	

1790.தி ப் வனம்	ேகாட்ைடைய	சிவெகங்ைக	அர க் 	ஆற்கா 	நவாப்
தி ப்பி	அளித்தல். 	

1792. ராணி	ெவள்ளச்சி	நாச்சியார்	மரணம். 	

1763.ம ைர	ஆ நர்	கம்மந்தான்	கான்சாகி 	தி ப் வனம்	ேகாட்ைடைய
தாக்கி	ேசதப்ப த்திய . 	

1794.
சிவெகங்ைக	சீைம	 வ ம்	வறட்சியில்	சிக்கிய .	சிவெகங்ைக
இராமநாத ரம்	சீைமகள 	எல்ைலகளில்	சி சி 	தகரா கள்.	விசவ ர்
ஆனந்தார்	ஆகிய	ஊர்களில்	இ 	சீைமப்பைடக ம்	ேமாதிய .

	

1796. ராணி	ேவ 	நாச்சியார்	மரணம். 	

1799.பாஞ்சாலங் றிச்சி	பாைளயக்காரர்	கட்டெபாம் ம்	பிரதானி	ம
ேசர்ைவக்காரர்க ம்	பழமாேனரியில்	சந்தித்தல். 	

	 சிவெகங்ைகப்	பைடயணிகள்	மறவாழ்	கிளர்ச்சிக்காரர்கள 	க தி
ற் ைகயில்	 ம்ெபனி 	

	 	



	

	 	 	

	 பைடக் 	உதவிய . 	

	 ர்	சத்திரத்தில்	கிளர்ச்சி	அணித்தைலவர்	மயிலப்பன்	ேசர்ைவ ம்
ெபரிய	ம 	ேசர்ைவக்கார ம்	சந்திப் . 	

1801.
சிவெகங்ைகயில்	இ ந் 	ஆ தங்கள்	ெபற் 	பாஞ்சாலங் றிச்சி	ேபாரில்
ம்ெபனியா டன்	ேமாதி	மரணகாய ற்ற	ஊைமத் ைற

சிவெகங்ைகயில்	அைடக்கலம்	ெபற்ற .
	

	
பிரதானிகள்	ம 	ேசர்ைவக்காரர்கள்	அதிகார	 ஷ்பிரேயாகிகள்	என
ம்ெபனியின்	பிரகடனம்	ெவளியிட் 	சிவெகங்ைக	மக்கள்

அவர்க க் 	ஒத் ைழப் 	அளிக்கக் டா 	என	பய த்திய .
	

	
சிவெகங்ைக	அரசமரபினரான	பைட	மாத் ர்	ெகளரி	வல்லப	ஒய்யாத்
ேதவ க் 	ேசாழ ரத்தின்	சிவெகங்ைக	ஜமீன்தார்	என	 ம்ெபனியார்
பட்டம்	 ட் ய .

	

	
காைளயார்	ேகாவில்	ேபாரில்	ம 	ேசர்ைவக்காரர்கள்	ேதால்வி.	ம
ேசர்ைவக்காரர்கைள	 ம்ெபனியார்	ைக 	ெசய் ,	தி ப்பத் ரில்

க்கில்ேபாட்ட .
	

1802.
சிவெகங்ைக	மன்னர்	ேவங்கண்	ெபரிய	உைடயாத்ேதவைர ம்	தமிழ்நாட்
ேபாராளிக மாக	ெமாத்தம்	72	ேபைர	நா 	கடத்தி	பினாங் 	தீவிற்
அ ப்பி	ைவத்த .

	

	 பினாங் 	தீ 	வாழ்க்ைகயில்	ேவங்கண்	உைடயாத்ேதவர்	காலமான .
(19.9.1802) 	

1808.சிவெகங்ைக	ஜமீன்தாரி	ம ைரச்சீைம	கெலக்டர 	அதிகார
வரம்பிற் ள்	உட்ப த்தப்பட்ட . 	

1813.சிவெகங்ைக	ஜமீன்தார்	 யற்சியில்	ம ைர	மீனாட்சி	 ந்தேரஸ்வரர்
ஆலய	 ட க் 	விழா. 	

1814.
கிழக்கிந்திய	 ம்ேபனியார 	ெவள்ளி	 பாய்	ெசலாவணி
ஈ ப த்தப்பட்ட .	சீைம	எங் ம்	வறட்சி.	ேச பதி	மன்னர 	ெபரியா
திட்டத்ைத	நிைறேவற்ற	கெலக்டர்	பாரிஷ்	வற் த்திய .

	

	 வரகைண	ேநாயினால்	கால்நைடகள்	அழி . 	

	 இைளயான் யில்	ெநச ப்பட்டைறயினர்	ெதா ைக 	



	 	

	

	 	 	

	 பள்ளி	அைமத்த . 	

1816 கிராமப்	ெப ந்தனக்காரர்கள்	சிறிய	 ற்றங்க க்கான	வழக் கைள
விசாரிக்க	 ம்ெபனி	அரசாங்கம்	சிறப்பான	அதிகாரம்	வழங்கிய . 	

1819.படமாத் ர்	ஒய்யாத்ேதவர்	மரணம். 	

1820 பினாங் 	தீவிற் 	நா 	கடத்தப்பட்ட	 ைரச்சாமி	தாயகம்	தி ம்பிய .
ம ைர	வண் ர்	அ கில்	மரணம்.	காைளயார்	ேகாவிலில்	அடக்கம். 	

1821
நா 	கடத்தப்பட்ட	சின்ன	ம த	ேசர்ைவக்காரர 	மகன்	 ைரச்சாமி ம்
அன்னி ர்	கள்ளர்	தைலவர்	சைடமாய ம்	நா 	தி ம்ப
அ மதிக்கப்பட்ட .

	

	
காைளயார்	ேகாவில்	ேபாரில	்ம 	ேசர்ைவக்காரர்கள்	ேதால்வி.	ம
ேசர்ைவக்காரர்கைள	 ம்ெபனியார்	ைக 	ெசய் ,	தி ப்பத் ரில்

க்கில்ேபாட்ட .
	

1829.சிவெகங்ைக	 தல்	ஜமீன்தார்	பைடமாத் ர்	ெகளரி	வல்லப	ேதவர்
சிவெகங்ைகயில்	மரணம். 	

1830 பைடமாத் ர்	ஒய்யாத்ேதவர்	மகன்	 த் வ கநாதத்	ேதவைர
சிவெகங்ைக	ஜமீன்தாராக	 ம்ெபனியார்	அங்கீகரித்த . 	

1831. த் வ கநாதர்	இறந்ததால்	அவர 	மகன்	ேபாத சாமி	ேதவர்
ன்றாவ 	ஜமீன்தாராக	பதவி	ஏற் . 	

1832.பைடமாத்தார்	ெகளரிவல்லப	ஒய்யாத்ேதவர 	மைனவி	பர்வத	வர்த்தினி
மரணம். 	

1837. நீதிமன்றக்	கட் ப்பாட் ல்	சிவெகங்ைக	ஜமீன்தாரி	இ த்தி
ைவக்கப்பட்ட . 	

1843 ைவைகயாற்றில்	ெப ெவள்ளம்	பல	கண்மாய்களில்	உைடப் 	ஏற்பட்ட . 	

1844 இரண்டாவ 	ஜமீன்தார 	சேகாதரர்	இரண்டாவ 	ெகளரிவல்லபத்ேதவர்
நான்காவ 	ஜமீன்தாராக	பதவி	ஏற்ற . 	

1848.ஜமீன்தார்	ெகளரி	வல்லபத்ேதவர்	மரணம்.	ஜமீன்தாரி	ேகார்ட்ஆப்	வார் 	



ெபா ப்பில்	இ த்தி	ைவக்கப்பட்ட .

1856 சிவெகங்ைகயில்	ஆங்கிலப்பள்ளி	ெதாடங்கப்பட்ட . 	

1859 நான்காவ 	ஜமீன்தார்	மகன்	ேபாத சாமித்ேதவர் 	

	 	

	

	 	 	

	 ஐந்தாவ 	ஜமீன்தாராகப்	பதவி	ஏற்ற . 	

1862 ைவைகயாற்றில்	வரலா 	காணாத	ெவள்ளப்	ெப க் . 	

1864.
தலாவ 	ஜமீன்தார்	பைடமாத் ர்	ெகளரி	வல்லபத்ேதவர 	ஒேர	மகள்

காத்தம	நாச்சியார்	பிரி 	க ன்சில்	நீதிமன்ற	ஆைண	 லமாக	ஆறாவ
ஜமீன்தாராக	பதவி	ஏற்ற .

	

1871 மக்கட்	கணிப் 	(ெசன்சஸ்)	 தல்	 ைறயாக	ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட . 	

1876 தா 	வ டப்	பஞ்சம். 	

1877 சிவெகங்ைக	ஜமீன்தாரிைய	கி ஷ்ணசாமி	ெசட் 	என்பவ க் 	ராணி
காத்தமநாச்சியார்	1.5.1877-ல்	 த்தைகக் 	விட்ட . 	

1874.தி ச்சிராப்பள்ளி	மகாவித்வான்	மீனாட்சி	 ந்தாம்பிள்ைள	ெசட் 	நாட் ல்
ற் ப்பயணம். 	

1877 ராணி	காத்தமநாச்சியார்	மரணம்	24.5.1877. 	

1876.ெகளரிவல்லபத்ேதவர 	ெபயரில்	 ைரசிங்கத்ேதவர்	ஏழாவ
ஜமீன்தாராக	பதவி	ஏற்ற . 	

1881.இரண்டாவ 	மக்கட்	கணிப் 	நடத்தப்	ெபற்ற . 	

1883.
ஜமீன்தார்	 ைரச்சிங்கத்	ேதவர்	மரணம்.	அவர 	மகன்
ெபரியசாமித்ேதவர்	என்ற	உைடயணத்ேதவர்	எட்டாவ 	ஜமீன்தார்.
சிவெகங்ைகயில்	மன்னர்	உயர்நிைலப்பள்ளி	ெதாடக்கம்.

	

1884 இைடக்காட் ரில்	அழகிய	ேதவாலயம்	நிர்மாணிக்கப்பட்ட .
மாவட்டத்தில்	தா கா	ேபார் கள்	நி வப்பட்டன. 	

1844 இரண்டாவ 	ஜமீன்தார 	சேகாதரர்	இரண்டாவ 	ெகளரிவல்லபத்ேதவர்
நான்காவ 	ஜமீன்தாராக	பதவி	ஏற்ற . 	



1888.சிவெகங்ைக	ஜமீன்தாரிைய	இ பத் 	இரண் 	ஆண் கால
த்தைகக் 	ஜமீன்தார்	ெகா த்த .

	

1894 சிவெகங்ைக	நகரில்	அலீஸ்மில்லர்	மகளிர்	பள்ளி	ெதாடக்கம். 	

1895 சிவெகங்ைகயில்	வழக் ைரஞர்	சங்கம்	நி வப்பட்ட . 	

1897 இராமநாத ரத்திலி ந் 	ம ைர	ெசல் ம்	 வாமி 	

	 	

	

	 	 	

	 விேவகானந்த க் 	மானாம ைரயில்	ஜமீன்தார்	ெபா 	வரேவற்
வழங்கிய . 	

1898 ஜமீன்தார்	உைடயணத்ேதவர்	மரணம்.	அவர 	 வீகார த்திரர்
ெகளரிவல்லபர்	என்ற	 ைரச்சிங்கத்ேதவர்	ஜமீன்தாராக	பதவி	ஏற் . 	

1902.மானாம ைர	வழியாக	ம ைர	-	மண்டபம்	ரயில்தடம்	ெதாடக்கம். 	

1909 ஜமீன்தார 	அன்பளிப் 	நிலத்தில்	ஸ்வி ஷ்	மிசனரியினால்	தி ப்பத் ர்
ம த் வமைன	அைமத்தல். 	

	 இைளயாங் யில்	ஸ்டார்	 ஸ்லீம்	 ட்பால்	சங்கம்	அைமப் .
இைளயான் 	சாைல	ஊரில்	ஹனபி	பள்ளிவாசல்	அைமப் . 	

1910 சிவகங்ைகைய	உள்ளடக்கிய	இராமநாத ரம்	மாவட்டம்	ஏற்ப த்தப்பட்ட . 	

1911. கானா காத்தான்	அண்ணாமைல	ெசட் யார்	ெசட் நாட் 	அரசராக
(ராஜாசர்)	பிரிட் ஷ்	அரசாங்கம்	அறிவித்த . 	

	 சிவெகங்ைக	நகரில்	சார் 	நீதிமன்றம்	நி வப்பட்ட . 	

1915 காைரக் யில்	ைவசிய	மித்திரன்	இதழ்	ெதாடக்கம். 	

1917.காைரக் 	சிவன்ேகாவில்	ெத வில்	இந் 	மதாபிமான	சங்கம்
ெதாடக்கம். 	

1919.காைரக் க் 	மகாகவி	 ப்பிரமணிய	பாரதியார்	வ ைக. 	

1920

ேதசபக்தர்	 ப்பிரமணிய	சிவா	காைரக் 	ேமலஊரணிக்கைரயில்	பாரத
மாதா	ஆசிரமம்	நி வி	ேதசிய	உணர்ைவப்	பரப்பிய .	"தனைவசியன"்	-
இதழ்	காைரக் யில்	ெசா.	 கப்பா	அவர்களால்	ெதாடக்கம்
சிவெகங்ைகயில்	ஜமீன்தார்	 ைரசிங்கராஜா	அவர்கள்	ஏைழ

	



மாணவர்க க் 	வி தி	ஏற்ப த்திய .	ைவைகயாற்றில்	ெப ெவள்ளம்.

1921 கிலாபத்	இயக்கம்.	 கம 	அலி	சேகாதரர்கள்	மாவட்டத்தில்
ற் ப்பயணம். 	

1923.இைளயான் 	ப தியில	் ப்பிரமணிய	சிவா	காங்கிரஸ்	பிரச்சாரம்
இைளயான் க் 	 தறிஞர்	ராஜாஜி	வ ைக. 	

	 	

	

	 	 	

1925 காைரக் யில்	தமிழ்க்கடல்	ராய	ெசக்கலிங்கன்	மற் ம்	நகரத்தார்
இைளஞர்கள்	காங்கிரசில	்இைணந் 	ெதாண்டாற்ற	ெதாடங்கிய . 	

1927 மானாம ைர	ைவைக	ஆற் 	பாலத்ைத	ஜில்லா	ேபார் 	தைலவராக
இ ந்த	ேச பதி	மன்னர்	திறந் 	ைவத்த . 	

1927 சிவெகங்ைகயில்	பிரம்மஞான	சைப	அன்னிெபசண்ட்	அம்ைமயாரால்
ெதாடங்கப்பட்ட . 	

	 காந்திய கள்	தி ப்பத் ர்	சிராவயல்	காைரக் 	வ ைக. 	

	 காைரக் 	இந் 	மதாபிமான	சங்கம்	தமிழில்	வழங்கிய	சிறப்
வரேவற் கைள	ெபற் க்ெகாண்ட . 	

	 அமராவதி	 ாரில்	ராய	ெசாக்கலிங்கனார 	வி ந்தினராக	தங்கமல். 	

1928.காைரக் யில்	நகராட்சி	மன்றம்	அைமப் 	மானாம ைரயில்	ைசமன்
கமிஷைன	எதிர்த் 	மாெப ம்	மக்கள்	ேபரணி. 	

1930 மாவட்டம்	 வ ம்	இந்திய	ேதசிய	காங்கிரஸ்	ெதாண்டர்கள்	தீவிர
பிரச்சாரம். 	

	 பள்ளத் ாரில்	நவமணி	இதழ்	ெவளியீ . 	

	
காைரக் 	சிவெகங்ைக	வழியாக	மானாம ைர	தி ச்சி	ரயில்	தடம்
அைமப் .	சட்ட	ம ப் 	இயக்கம்.	மாவட்டம்	 வ ம்	ேதசிய
ெதாண்டர்கள்	ைக .

	

1930.இைளயான் 	 ஸ்லீம்	ெநச ப்பட்டைற	சங்கம்	அைமப் . 	

1932
சிவெகங்ைகயில்	ஜமீன்தார 	ந நிைலப்பள்ளி	ெதாடக்கம்.	சீைம

வ ம்	கள் க்கைடகள்,	அன்னிய	 ைண	விற்பைன	நிைலயங்கள் 	



ன் 	காங்கிரஸ்	ெதாண்டர்கள்	மறியல்.	ைக .

	 தி ப்பத் ார்	 ஸ்லீம்	ெதாண்டர்கள்	ம ைர	ெசன் 	அங் ள்ள	ெபரிய
ணிக்கைடயான	ஹாஜி சா	ேகாட்	 ணிக்கைட	 ன் 	மறியல்.	ைக . 	

	 மானாம ைரயில்	ேவல்ஸ்	இளவரசர்	ப ப்பகம்	மீ 	 ண் வீச் . 	

	 	

	

	 	 	

பள்ளி	மாணவர்	தைலவர்	எம்.	வி.	 ந்தரம்	பள்ளியில	்இ ந் 	நீக்கம்.
மாணவர்கள்	பள்ளிகைள	 றக்கணித் 	ஆர்ப்பாட்டம் 	

1934
காந்திய கள்	பாகேனரிக் 	வ ைக.	ஆர்.	வி.	 வாமிநாதன்
வி ந்தினராக	தங்கல்	சிவெகங்ைகயில்	ேகாகேலஹால்	 ன	் ட்டத்தில்
ெசாற்ெபாழி .

	

1935

ேதவேகாட்ைடயில்	காங்கிரஸ்	ெதாண்டர்	மாநா .	இைளயான் யில்
ஆச்சாரியா	ெரங்கா	தைலைமயில்	விவசாயிகள்	மாநா .
மானாம ைரயில்	வக்கீல	்பி.	எஸ்.	கி ஷ்ணசாமி	ஐயங்கார்	 யற்சியில்
ஹரிஜன	மாணவர்	 தன் ைறயாக	மற்ைறய	மாணவர்க டன்	ேசர்ந்
கல்விகற் ம்	வாய்ப்ைப	ெபற்ற .

	

1937 இ பத் 	ஏ 	ஆண் கள்	நைடெபற்ற	ேகாயில்	தி ப்பணியின்	 வில்
ேக.	ேவலங் யில்	அஷ்ட	பந்தன	 ட க் 	விழா. 	

1939

காைரக் யில்	கம்பன்	அ ப்ெபா 	சா.	கேணசன	்கம்பன்	கழகம்
ேதாற் வித்த .	இைளயான் யில்	ப ம்ெபான்
த் ராமலிங்கத்ேதவர 	 யற்சியில்	வட்டார	காங்கிரஸ்	மாநா .

தியாகி	எஸ்.	ஏ.	ரஹிம்	பங்ேகற் .	இரண்டாவ 	உலகப்ெப ம்	ேபார்
ெதாடக்கம்.

	

	 அமராவதி	 ாரில்	ராய	ெசாக்கலிங்கனார 	வி ந்தினராக	தங்கமல். 	

1941.இைளயான் யில்	பாட்சா	ரா த்தர்	 யற்சியில்	அம்பர்	சர்க்காவில்	 ல்
ற் ம்	பயிற்சி	அளிக்கப்பட்ட . 	

	
சிவெகங்ைகயில்	ேபார்	நிதி	வ க்காக	வ ைக	தந்த	ெசன்ைன
மாநில	கவர்னர்	ஆர்தர்	ேஹாப்	ேப வதற்காக	அைமக்கப்பட்ட	அலங்கார
பந்த க் 	தீ	ைவக்கப்பட்ட .

	

	 இைளயான் யில்	 ஸ்லீம்	இைளஞர்	ஐக்கிய	சங்கம்	அைமப் . 	



1942 இந்திய	ேதசிய	காங்கிரஸ்	ெதாடங்கிய	"ெவள்ைளயேன	ெவளிேய "
இயக்கம்	வன் ைறயாக	ெவ த்த . 	

	 காைரக் 	ேதவேகாட்ைட,	நடராஜ ரம்,	தி ேவகம்பத் ,	 லாங் றிச்சி
ஆகிய	ஊர்களில்	காங்கிரஸ்	ெதாண்டர்கள்	ஆர்ப்பாட்டம்	ேபாலீஸ்	 ட்ட . 	

	 மக்கள்	ப ெகாைல	ெபா ச்ெசாத் க்கள்	ேசதம். 	

	 	

	

	 	 	

சிவெகங்ைக,	மானாம ைர,	தி ப்பத் ர்	ஆகிய	ஊர்களில்	கண்டனப்
ேபரணி. 	

1943 கவிமணி	ேதசிய	விநாயகம்	பிள்ைள	ெசட் நா 	வ ைக. 	

1944 இைளயான் ய ேக	ராயல்	இந்திய	விமானப்பைட	விமானம்	வி ந்
ெநா ங்கிய . 	

1946 மன்னர்	சண் கராஜா	சிவெகங்ைக	ஜமீன்தார்	ெபா ப்ைப	ஏற் க்
ெகாண்ட . 	

	
தி க்ேகாஷ் ர்	ெசளமியநாராயணப்	ெப மாள்	ஆலயத்தில்
சிவெகங்ைக	ஜமீன்தார்	சண் கராஜா	 ப்பிரமணிய	ராஜா,	நாட்டார்
ெப மக்க ட ம்	அரிசன	மக்க ட ம்	ஆலயப்	பிரேவசம்.

	

	 ம ைரக் 	வ ைக	தந்த	காந்திய கள்.	சிவெகங்ைக	மாளிைகயில்
சிவெகங்ைக	ஜமீன்தார்	வி ந்தினராக	தங்கிய . 	

1947.

இந்திய	நா 	 தந்திரம்	ெபற்றைத	 றிக் ம்.	ெகாண்டாட்டங்கள்
மாவட்டம்	 வ ம்	நைடெபற்ற .	சிவெகங்ைக	மன்னர்	 ைரச்சிங்கம்
கைலக்கல் ரி	ெதாடக்கம்	சிவெகங்ைக	ஜமீன்தார்	வழங்கிய	நிலத்தில்
இைளயான் யில்	 ஸ்லீம்	உயர்நிைலப்பள்ளி	ெதாடங்கப்ெபற்ற .

	

1949
தமிழ்நா 	ஜமீன்	ஒழிப் ச்	சட்டம்	அ ல்ப த்தப்பட்ட .	சிவெகங்ைக
ஜமீன்தாரி	என்ற	அைமப் 	நீக்கப்பட் 	இராமநாத ரம்	மாவட்டத்தின்
ப தியாகிய .
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1.	அலவாேகாட்ைட
2.	அரச ர்
3.	அரசனி
த் பட்

4.	அழகிச்சி	பட்
5.	அழகமாநகரி
6.	ஆலங் ளம்
7.	இ ப்பக்
8.	இைடயேம ர்
9.	கண்டாங்கிபட்
10.	கண்டானிப்பட்
11.	கன்னாரி ப்
12.
காட் ெந ங் ளம்
13.	காஞ்சிரங்கால்
14.	கீழப் ங்
15.	 மாரபட்
16.	 ண்டாஞ்ச
17.	ெகாட்ட
கீழ்பாத்தி
18.	ேகாவா ர்
19.	காங்
ேதக்கவ
20.	மாத் ர்
21.	ேமலெபான்
22. கண்டம்

23.	மத பட்
24.	மலம்பட்
25.	ேமல ளம்
26.	நாம ர்
27.	நா ேகாட்ைட
28.	ஒக் ர்
29.	ஒக் ர்பட்
30.	ஒ.	 ர்
31.	படமாத் ர்
32.	பில் ர்
33.	ெப ங்
34.	ெபான்னக் ளம்
35.பிறவ ர்
36.	சக்கந்தி
37.	சா ர்
38.	ேசாழ ரம்
39.	தமராக்கி
ெதக் ர்
40.	தமராக்கி	வடக் ர்
41.
தி மைலேகாேனரிபட்
42.	வல்லேனரி
43.	வாணியங்
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1.	அதப்படக்கி
2.	அம்மன்பட்
3.	அல் ர்
4.	ெசாக்கநாத ரம்
5.	எரிவாயல்
6.	ெகளரிபட் 	
7.	இலந்தக்கைர
8.	காைளயார்	ேகாவில்
9.	கட்டாேனந்தல்
க்க ரணி

10.	காைளயார்	மங்கலம்
11.	கஞ்சிப்பட்
12.	காடேனரி
13.	களக்கண்மாய்
14.	ெகால்லங்
15.	ெகாத்தங்
16.	மறவமங்கலம்
17.	ேமலமங்கலம்
18.	ேமலம ங் ர்19.
மாறந்ைத
20.	மரக்கத் ர்
21.	மல்லல்
22.	 க்கைர

23.	 தார்
வாணியங்
24.	நகரம்பட்
25.	நாடாமங்கலம்
26.	ெநேடாைட
27.
நாட்டரசன்ேகாட்ைட
28.	ெபரிய	கண் ர்
29.	பாகேனரி
30.	ப த்திகண்மாய்
31.	பள்ளிதம்மம்

32.	 ர ளம்
க்ேகாட்ைட

33.	ெசங் ளம்
34.	சி காபட்
35.	ேசதாம்பல்
36.	சிரமம்
37.	ெசம்ப ர்
38.	ெதன்மாவலி
39.	உசிலங் ளம்
40.	உைடக் ளம்
41.	ஏ.	ேவலங் ளம்
42.	ேவலேரந்தல்
43.	விட்டேனரி.
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1.	அன்னவாசல்
2.
சின்னகண் ர்
3.
ஏனாதிேகாட்ைட
4.
இைடக்காட் ர்
5.	கல் றிச்சி	
6.	கல்ேபரா ர்
7.	எல்.
கரிசல் ளம்
8.	கட் க் ளம்
9.	கீழேமல்
10.	கீழப்பசைல
11.	கீழப்பிடா ர்
12.
வைளேவலி

13.
மானாம ைர	
14.மானவக்கி
15	மாம்பழம்
16.
ேமலெநட் ர்	
17.	ேமலபசைல
18.	ேமலபிடா ர்
19.	மிளக ர்
20.	ெமா க்
21.
த்தேனந்தல்

22.	பாச்ேசரி
23.
பதிெனட்டாம்ேகாட்ைட
24.	ெபரியேகாட்ைட
25.	ெப ம்பச்ேசரி
26.
ெபரியஆவரங்கா
27.	ெபாட்டபச்ேசரி
28.	வி.	 க் ளம்
29.	 .	 க்ேகாட்ைட
30.	இராஜகம்பீரம்
31.
சந்நாதி க் ளம்
32.	ெசய்களத் ர்
33.	சி க
34.	 ரக் ளம்
பிளா தம்
35.	கள்ளங்
36.	தஞ்சாக் ர்
37.	தீர்த்தம்ேபட்ைட
38.	ெதற் 	சந்த ர்
39.	வா 	
40.	ேவம்பத் ர்
41.	ெவள்ளிக் றிச்சி
42.	விளாத் ர்
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24.	ேமலராங்கியம்
25.
ைமக்ேகல்பட் னம்



1.	அச்சங் ளம்
2.	அல்லிநகரம்
3.ெசல்லப்பேனந்தல்
4.	ஏனாதிேதவி
5.	இளந்ைதக் ளம்
6.	களியாங் ர்
நயினார்ேபட்ைட
7.	கல் ரணி
8.	க ேகர்கைட
9.	கண்ணக்கங் 	
10.	காஞ்சிரங் ளம்
11.	கா ர்
12.	கீழெசாரி ளம்
13.	கீழஅ
14.	கீழாதரி
15.	ெகாந்தைக
16.	ேக.ெபத்தாேனந்தல்
17.	லாடேனந்தல்
18.	மடப் ரம்
19.	மழவராயேனந்தல்	
20.	மண ர்
21.	மாங்
அம்பலத்தா
22.	வளநா
23.	ேமலெசாரி ளம்

26.	 க்
27.
த் வாரதிரல்

28.	வைலய ர்
29.	பாப்பா
30.	மட்டம்
31.	பிரம ர்
32.	 வந்தி
33.
ெகாட்டபாைளயம்
34.	 லி ர்
சயன ரம்
35.
ெசம்பராயேனந்தல்
36.	ெசாட்டதட்
37.
தி ப்பாேசத்தி
38.	தி ப் வனம்
39.	தத்தாேரந்தல்
40.	 .
ஆலங் ளம்
41.	 .
ளியங் ளம்
42.	 .
ேவலங் ளம்
43.	 த்ைத
44.	வீராேனந்தல்
45.	ெவள் ர்
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1.	அக்கவயல்
2.	அளவிடங்கன்
3.	ஆலிம ைர	
4.	அரைன ர்
5.	அரண்மைனக்கைர
6.	அரியாண் ரம்
7.	பிராமனக் றிச்சி
8.	ேக.	இைடயவலைச
9.	இளம ர்
10.	இைளயான்
11.	கைல ளம்
12.	கலங்காதான்
ேகாட்ைட
13.	கள்ள திடல்
14.	கண்ணமங்கலம்
15.	எஸ்.	காரி
16.	கானர் ளம்
17.	கச்சாநல் ர்	
18.க ஞ் த்தி
19.	கட்டனார்
20.	கீழ்கவா ர்
நயினார்
21.	கீழ்ெநட் ர்
22.	கிைளயார்
23.	ேகாட்ைட ர்
24.	 மர றிச்சி
25.	 றிச்சி	
26.	ம ங்தங்கநல் ர்
27.	ேவைல ர்
28.	ஏ.
ெமய்யாேனந்தல்

29.	 ைனெவன்றி
30.	 த் ர்
31.	நகர
32.	நாக ந்தன்
33.	ஏ.	ெந ங் ளம்

34.	ெநஞ்சாத் ர்
35.	வடக் அண்ட
36.	வடக் 	கீர ர்
37.	தி ம்பாச்ேசரி
38.	 க்ேகாட்ைட
39.	 ளி ர்
40.	ராதாப் லி
41	சாைலக்கிராமம்
42.	ச த்திரம்
43.	சாத்தணி
44.	 ரானம்
45.	ெதன்கீர ர்
46.	ஏனாதிமங்கலம்	47.
தாயமங்கலம்
48.	தி வள் ர்
49.	 க ர்
50.	உதய ர்
51.	வல்லக் ளம்
52.	வண்டல்
53.	வாணி
54.	விஜய
55.	விரயாதகண்டன்
56.	வி வ ர்

	

	

	

����������	������
	



�.	����������	�������	��������	
	

	 	 	

1.	ஆராவயல்
2.	ஆத்தங்
3.	இளங்
4.	எ வன்ேகாட்ைட
5.	வல்லங்
6.	கண்டேனரி	
7.	கண்ணன்	ேகாட்ைட
8.	கைர
9.	கற்களத் ர்	
10.
க ெமாழிசாணான்வயல்
11.	காவன
12.	கீழச்சாணி
13.	கிளி ர்
14.	என்.	மணக் 	
15.	மனவிக்ேகாட்ைட
16.	மாவி திேகாட்ைட
17.	மினிட்டாங்
18.	 ப்ைப ர்
19.நாச்சாங் ளம்	
20.	நார

21.	ெநய்வயல்
22.	பனங் ளம்
23.
ெபான்னளிேகாட்ைட
24.	 லியால்
25.	சால்	அந்தி	
26.	ச கனி
27.
சண் கநாத ரம்
28.	சி நல் ர்
29.	சி ெவத்தி
30.	தளக்காவல்
31.	தாணாவாயல்
32.	ெதன்ேம வயல்
33.	திடக்ேகாட்ைட
34.	திராணி
35.	தி மணவயல்	
36.	தி ேவகம்பத்
37.	உ திேகாட்ைட
38.	உ வாட்
39.	ஈைர
40.	ெவம்பட்
41.	ெவட் வயல்
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1.	 ண்டா ரணி
2.	அரசத் ர்
3.	அ மந்த 	

18.	பனஞ்சாயல்
19.	பதன
20.	 சல



4.	கடம ர்
5.	களத் ர்
6.	கள்ளிவயல்
7.	கண் ர்
8.	கங்காணி
9.	கண்ணன்
10.	கட் வயல்
11.	ெகா ர்
12.	 க்
13.	மங்கலக்
14.	நிலாமாளிைக
மங்கலம்
15.	ஓ ர்
16.	பாக ர்
17.	ஆலங் ளம்

21.	 ரணி
22.	சி கம்ைப ர்
23.	சி மைலக்ேகாட்ைட
24.	சி வாச்சி
25.	ேதர்சி வ ர்
26.	சித்தா ர்
27.
ந்தரபாண் யன்பட் னம்

28.	தத்தாணி
29.	ேதரளப் ர்
30.	தி ப்பாக்ேகாட்ைட
31.	 த்த 	
32.	உஞ்சைன
33.	ெவள்ைளயா ரம்
34.	ெவங்க ர்
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1.	ஆலம்பட்
2.	ஆலங்

3.
அரண்மைனப்ேபட்ைட
4.	அரண்மைன
சி வயல்
5.	ஆர்காட் எ ர்
6.	ேக.	ஆத்தங்
7.	ேதவபட்
8.	இளங்
9.	கல்லல்
10.	கள்ளிப்பட்

24.	ேமலபட்டமங்கலம்
25.	என்.	ேமைல ர்
26.	நாச்சியார் ரம்
27.	நரியக்
28.	நடராஜ ரம்	
29.	வி.	ெந ப் காபட்
30.	பாகர
31.	பலவான்
32.	பனங்
33.	ெபாய்ய ர்	
34.	ெசம்ப ர்
35.



11.	கலிப்பிளி
12.	கல் ப்பட்
13.	கம்ப ர்
14.
கண் ரமாணிக்கம்
15.	எ.	க ங் ளம்
16.	என்.	கீைழ ர்
17.	கீழபட்டமங்கலம்
18.	கீழ ங்
19.	 த்த ர்	
20.	ேகாவி ர்
21.	 ன்னக்
22.	 ந்தம்பட்
23.	மைலகண்டாம்

ேச ெர நாதபட்டணம்
36.	ெசவரக்ேகாட்ைட
37.	சி வயல்
38.	தளக்கா ர்	
39.	தட்டட்
40.	ெதன்கைர
41.	ெதன்கைர
42.	என்.	வயிரவட்
43.	ெவளியாத் ர்
44.	ேவப்பங் ளம்
45.	ெவற்றி ர்
46.
விசாைலயாங்ேகாட்ைட

	

	

�.	�����������	�������	��������	
	

	 	 	

1.	அமராவதி ர்
2.	அம்மா

3.	ஆரிய
4.	ெசட் நா
5.
ெசாக்கலிங்க ர்	
6.	 ப்ப
7.
ெஜயங்ெகாண்டான்
8.	கண்ட ர்
9.
கானா காத்தான்
10.	 ளத் ர்	
11.
ெகாத்தமங்கலம்
12.	ேகாட்ைட ர்	
13.	ஐ.	மாத் ர்

16.	நாட் ேசரி
17.	ேநமம்
18.	பள்ளத் ர்
19.	ெபரம் வயல்
20.	ெபரியேகாட்ைட
21.
ெபரியேகாட்ைட ர்
22.	 வயல்
23.	சக்கவயல்	
24.	சங்கர ரம்
25.	ெசங்கத்தான்
26.	சி கபட்
27.	ஒ.	சி வயல்
28.	தி ேவலங்
ரங்

29.	வடக்

	



14.	மித்திரவயல்
15.	 .
த் ப்பட்டணம்

30.	ெவங்கவயல்
31.	வீரேசகர ரம்

	

��������������	������
	
�.	��������������	�������	��������	
	

	 	 	

1.	ஆலம்பட்
2.	அபிராமபட்
3.	ஆவணிப்பட்
4.	பிராமணப்பட்
5.	இரணி ர்
அம்மாபட்
6.	காட்டாம் ர்
7.	க ப் ர்
8.	ேகாட்ைடஇ ப்
9.	பி.	க ங் ளம்
10.
தண்டாவராயன்பட்
11.	காைர ர்
12.	கீழெசவல்பட்
13.
ெகாண்ணத்தாம்பட்
14.	 மாரப்ேபட்ைட
15.	மாதவராயன்பட்
16.	மகிபாலன்பட்
17.	மணேமல்பட்
18.	நாட்டார்மங்கலம்
19.	ெந மரம்
20.	ெநற் ப்ைப
21.	நார்த்
இைளயாத்தக்

24.	 லாங் றிச்சி
25.	இரணசிங்க ரம்
26.	ேசவல்பட்
27.	ெசவ் ர்
28.
ெதற் இைளயார்த்தாக்
29.	 ண்டக்கா
30.	 ண்ணாம்பி ப்
31.	தானிப்பட்
32.	அ.	ெதற் ர்
33.	ேதவரம் ர்
34.	தி க்ேகாஷ் ர்
35.	தி க்கலாப்பட்
36.	தி க்ேகாலப்பட்
37.	தி ப் த் ர்
38.	தி ைடயார்பட்
39.	வடமாவளி
40.	 வார்
41.	ேக.	ைவரவன்பட்
42.	வாணியங்கா
43.	வஞ்சினிபட்
44.	ேவலங்
45.	விராமதி

	



22.	ஒ மங்கலம்
23.	பிள்ைளயார்பட்

	

�.	������������	�������	������	����������	
	

1.	அைணக்கைரப்பட்
2.	ஆரணிக்ேகாட்ைட	
3.	ெசல்லியாம்பட்
4.	ெசட் க் றிச்சி
5.த மபட் பண்டபாைளயம்
6.	ஏரி ர்
7.	எ ைமப்பட்
8.	கணபதிப்பட்
9.
ெஜயங்ெகாண்டான்நிைல
10.	காளாப் ர்
11.	கள்ளம்பட்
12.	கண்ணமங்களபட்
13.	கரிசல்பட்
14.	காவயல்
15.	தி ந்தக்ேகாட்ைட	
16.	ேகாழிக் பட்
17.	 ளத் ப்பட்
18.	 ன்னத் ர்
19.	ம ரா ரி
20.	ேமலக்ேகாட்ைட	
21.	மாம்பட்
22.	மாம்பட் .	 .
23.	மண ர்	
24.	மாந்தாக் 	பட்
25.	ம திப்பட்
26.	மாத் ார்.	எஸ்

27.	ேமைல ர்.	ஏ.
28.	ேமலப்பட்
29.
ேமலவண்ணாரி ப்
30.
மின்னாமைலப்பட்
31.	 ைற ர்
32.	 ண்டப்பட்
33.	ெந வயல்	
34.	உ வன்பட்
35.	உரத் ப்பட்
36.	பிரான்மைல
37.பிரான்பட்
38.	 ப்பட் .	ேக.	
39.	 ர்.	எஸ்
40.	 திப்பட்
41.	சத்
சங்காரேகாட்ைட
42.
ச ர்ேவதிமங்கலம்
43.	ேசவல்பட் .	எஸ்
44.	சிங்கம் ணரி
45.	சிவ ரிபட்
46.	 ரக் .	எம்
47.	உலக்
48.	வடவன்பட்
49.
வ த்த வான்பட் 	
50.	ைவயா ரிபட்
51.	வலசப்பட்



52.	வாரப் ர்.

	



15.	��������	�������	�������
��������

[A]	Records	of	Tamilnadu	Archlves	
1.	 Military	Consultations

2.	 Military	Country	Correspondence

3.	 Military	Sundries

4.	 Military	Despatches

5.	 Military	Miscellaneous

6.	 Revenue	Consultations

7.	 Revenue	Sundries

8.	 Board	of	Revenue	Diaries

9.	 Secret	Consultations

10.	 Political	Consultations

11.	 Public	Consultations

12.	 Political	Despatches

13.	 Cowl	Registers

14.	 Madurai	Collectorate	Records

15.	 Tinnevely	Collectorate	Records

[B]	District	Gazetteers	and	Manuals	
1.	 Manual	of	Madurai	Country	(1868)

2.	 Manual	of	Ramnad	Samasthanam	(1891)

3.	 Manual	of	Administration	of	Madras	Presidency	(1885)

4.	 Manual	of	Pudukkottai	State	(1920)

5.	 Gazetteer	of	Madurai	(1909)	-	W.Francis



6.	 Gazetteer	of	Ramanathapuram	District	(1972)	-Dr.A.Ramasamy	

7.	Gazetteer	of	Tinnevely	(1917)	-	H.A.Pate
8.	Gazetteer	of	Pudukkotai	(1983)
9.	Gazetteer	of	Madurai	(1960)	-	Dr.	Baliga.

[C]	Ephlgraphical	Records	
1.	Archaelogical	Survey	of	South	India	Vol.II	(1884)	-	Robert	Sewell
2.	..do.	Vol	IV	(1884)	Dr.	Burgess	&	Natesa	Sastry
3.	..do.	Vol	VIII
4.	List	of	Topographical	Inscriptions	in	Madras	Presidency.
5.	Annual	Reports	on	Ephigraphy
6.	Historical	Inscriptions	of	Southern	India	(1932)
7.	Copper	Plates	of	Sivaganga	Kings	(During	1733	AD	-	1796	AD)

[D]	Books	and	Publications	

	 	 	

1. Rajayyan	Dr.	K. History	of	Tamil	Nadu	(1972).

2. ..do. History	of	Madura	(1974)

3. ..do. Rise	and	fall	of	the	Polegars	of	Tamil	Nadu
(1974)

4. Radhakrishna	Ayyar History	of	Pudukottai	State	(1916)

5. Annasamy	Ayyar Sivaganga,	its	origin	and	litigations	(1898)

6. Kathirvelu	Dr.	S. History	of	Maravas	(1977)

7. ᏞOᏙᎬᎻ.	Ꭰ Vestiges	of	Old	Madras	(1913)	3	Vols.

8. Nagasamy	Dr.	R. Ramanathapuram	District	-	An	Archae	-
logical	Guide	(1979)

9. Edgar	Thurstons Castes	and	Tribcs	of	South	India	(1909)	VoII
&	IV

10.KrishnasamyAyyangar	Dr.	S.
South	India	and	her	Mohammedan	invaders
(1928)

11. Swamikannu	Pillai Indian	Ephemeris

Yousuff	Khan,	the	Rebel	Commandant



12.Hill	S.C. (1931)

	 	

	

	 	 	

13. Srinivasa	Iyengar Memorandum	of	Progress	of	Madras
Presidency	during	Fifty	years	(1893)

14.Govt.	of	TamilNadu History	of	Inam	Revenue	Settlement	and
Adolition	of	Intermediate	Tenures	(1977)

15.Major	Vibart	H.A. Military	History	of	Engineers	and	Pioneers
(1881)

16. Palm	S.Dutt	IndiaToday. India	Today.

17.டாக்டர்	எஸ்.எம்.கமால் மாவீரர்	ம பாண் யர்	(1989)

18. ராகவஐயங்கார்.மகாவித்வான் ெப ந்ெதாைக	(1931-32)

19.ெஜயங்ெகாண்டார் கலிங்கத் ப்பரணி

20. ழந்ைதக்கவிராயர் மான்வி

21.மகாகவி	பாரதியார் ப்பிரமணிய	பாரதியார்	கவிைதகள்

22. த் க் ட் ப் லவர் கண் ைடயம்மன்	பள் 	(1932)

	 	

	

[E]	அச்சில்	ெவளிவராத	ஆக்கங்கள்:	

	 	 	

1. SeshadriDr.S. Sethupathis	of	Ramnad	(1972)

2. Fr.Bauche
Marudhupandian,	the	Fateful
18th	Century.

சசிவர்ணத்	ேதவர்	மீ 	ஒ ைற



3. 	 ேகாைவ

4. 	 ேபாத 	பார்த்திபன்	காதல்.

	 	

[F]	தனியார்	வசம்	உள்ள	ஆவணங்கள்:	
	 	 	

1.
தி த்ெதாண்டர்	தி .	தி வரங்கராஜன்
பி.ஏ.	10	எப்.	ேபாஸ்	நகர்,	சிவெகங்ைக	-	630
561.

சிவெகங்ைக,	ஜமீன்தார்கள்
வழக் 	சம்மந்தமான
ஆவணங்கள்	தீர்ப் ைரகள்.

1.
த்தமிழ்ச்	ெசல்வர்	டாக்டர்	 ரட்சிதாசன்

வசந்தமகால்	18.	வடக் 	ேபாக்	சாைல,
தியாகராய	நகர்,	ெசன்ைன-17.

	

	 	

	

ேசகரிக்கப்பட் ள்ள
மன்னர்	ெசப்ேப கள்	( க்கம்)	

	 	 	

1.	சசிவர்ண
ெபரிய
உைடயாத்	ேதவர்

சகம்,	1655	ஆனந்த,
கார்த்திைக	26-ம்
ேததி

சிதம்பரம்	சத்திய	வாசக	 வாமி
யா க் ,	இமனீச் ரத்தில்	மடம்
பராமரிக்க	நிலங்கள்	தானம்.

2.		" சகம்	1655	பிரமாதீச
ஸ்ரீ	சித்திைர 	

21.	ம்	ேத 	

ேகாவா ர்	சாத்தப்ப	ஞானியா க்
சிவகங்ைகயில்	தி க் ளம்	ெவட் ,
தவ 	மடம்	கட் 	 ைச	ெசய்ய
ேசாழ ரத்தில்	நிலங்கள்	தானம்.

3.

சகம்	1661	காள க்தி
ஆவணி	மாதம்
கி ஷ்ண	பட்ச
க்கிரவாரம்

ெப வயல்	ரணபலி	 கன்	ஆலய
ைஜக் ,	தி ெவத்தி ர்	கிராமம்

தானம்.



4.	 த்
வ கனாதப்
ெபரிய
உைடயாத்	ேதவர்

சகம்	1662	ர த்தி
ஸ்ரீ	ஆனி	12-ந்ேததி

தி வாவ ைற	மடத் 	மேக ர
ைசக் ,	ெநட் ர்	 றிச்சி	கிராமம்

தானம்.

5.		"
சகம்	1664	 ந் பி
கார்த்திைக	12-
ந்ேததி

தி ப் வனம்	ெவங்கேட வர
அவதானிக் 	அம்பலத்தா
கிராமம்தானம்.

6.		"
சகம்,	1672
பிரேமா த	சித்திைர
மாதம்

தி வா ர்	தியாகராஜ	 வாமி,	அன்ன
தானத்தி ம்,	ேதர்ேபாக	நாட் 	நாதன்
வயல்	பாணன்	வயல்	கிராமங்கள்	தானம்.

7.		"
சகம்	1682	வி
வ ஷம்	சித்திைர
மாதம்	15-ந்ேததி

ச ரகிரி	 ழந்ைதயானந்த	பண்டார
மடம்,	ேமல்ெநட் ரில்	நிலம்.

8.		"
சகம்.	1685	 பா
ஸ்ரீ	சித்திைர	மாதம்
14-ந்	ேததி

த ம ரம்	 மர த்	தம்பிரா க்
வள்ைளக் ளம்	கிராமம்	தானம்.

	 	

	

	 	 	

9.		"
சகம்,	1704
விேராதி	அற்ப	25ந்
ேததி

பண்டார	சன்னதி	ெகா மங்கலம்
கிராமம்	தானம்.

10.	விைசய	ர நாத
ெபரிய	உைடயாத்
ேதவர்

சகம்	1704
ேசாபகி 	ஆணி
௴	12.	ேததி

த ம ரம்	 மர 	தம்பிரா க்
ஆைணயார்	ேகாட்ைட	மச் க்

11.	விைசய	ர நாத
ெபரிய	உைடயாத்
ேதவர்

சகம்	1704
ேசாபசி 	ஆனி
12-ந்ேததி

த ம ரம்	 ம ம்பிரா க்
ஆைணயார்	ேகாட்ைட	ஒச்சம	தட் .

12.		"
சகம்	1701
சா வாரி	ைத	10-
ந்	ேததி

காைளயார்	ேகாவில்	மாைலயீ
தர்மத் க் 	உ வாக்கிய	நிலங்கள்

சகம்	1715



13.		" பிரமாதீச	மாசி
மாதம்	10-ந்ேததி

இைளயான் 	ராேஜந்திரேசாளிஸ்வர
நாயணி,	தி ைடயா ரம்	தானம்.

14.		"
சகம்	1745
ேசாபகி
சித்திைர	5-ந்
ேததி

சிவகங்ைக	ெமாட்ைட	பக்கிரி
சாய க் 	உைடயாளி	ஏந்தல்	திராணி
கிராமங்கள்	தானம்.

15.	சசிவர்ண	ெபரிய
உைடயாத்ேதவர்

சகம்,	1369	பிரபவ
சித்திைர	௴	15

நா ேகாட்ைட	காத்தவராய	பிள்ைள
மகன்	தாண்டவராய	பிள்ைளைய
பிரதானியாக	நியமனம்	ெசய்த .

16.	விைசய	ர நாத
ெபரிய	உைடயாத்
ேதவர்

சகம்	1715
ேவங்கட	 ப்ப	அவதானியா க்
மணவேனந்தல்	 த் ர்	கிராமங்கள்
தானம்

17.		"
சகம்.	1561
ர த்திர	வ ஷம்
பங் னி	1592

ேச 	நாராயணிய	நடத்த	......
	

	

	

	

	

	

	

	

	


	இந்த நூலைப்பற்றி…
	பதிப்புரை
	அணிந்துரை
	வரைபடம்
	கொடிவழி
	சிவகங்கைச் சீமையின் சீரிய தமிழ்க்காசு
	1. சிவகங்கைச் சீமை அறிமுகம்
	2. சீமையாளும் உரிமை சசிவர்ணருக்கே
	3. இறவாப்புகழ் கொண்ட இரண்டாவது மன்னர்
	4. ஆற்காட்டு நவாப்பின் ஆட்சி
	5. விருபாட்சியில் வேலுநாச்சியார்
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